
Produktinformation

Plexus MA3940 LH EU

• Temperaturområde: -55/+121°

• Överlägsna egenskaper vid låga tem-
peraturer.

• Mycket bra utmattnings– och slag-
hållfasthet.

• Kan läggas vertikalt och under-upp.

Tvåkomponents metakrylatlim

Produktbeskrivning
Plexus MA3940LH EU är en ny typ av snabbhärdande  
metakrylatlim utvecklat för strukturell limning av avan-
cerade automotivekomponenter¹. Produkten blandas 
10:1 och har en öppentid på 4 till 5 minuter och når 
75% av sin maximala hållfasthet på 8 till 10 minuter vid 
+23°C. MA3940LH  härdar efter blandning snabbt till en 
stark, elastisk fog med utmärkt skjuv-, riv-, utmattnings– 
och slaghållfasthet inom ett brett temperaturområde. 
Produkten har dessutom överlägsen seghet vid tempe-
raturer under -17°C. Plexus MA3940LH EU har blå färg 
och levereras i patroner, 20 liters dunk eller 200 liters 
fat. Produkten kan doseras som en gel med standard 
doseringsutrustningar. 

Användningsområden
- ABS  - Polykarbonat - Styren
- Akryler  - PVC  - Uretan
- FRP  - Polyester - Vinylester
- Gelcoat    (inkl DCPD)

Hantering
Plexus MA3940LH EU bas (del A) är brandfarlig. Innehål-
ler bl.a. metakrylatester. Stäng behållare efter använd-
ning. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för 
att undvika kontakt med hud och ögon. Tvätta med tvål 
och vatten efter hudkontakt. Vid ögonkontakt—skölj 
med vatten under minst 15 minuter och kontakta läkare. 
Skadlig vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. För-
varas åtskilt från värme, gnistor och öppen låga. Begär 
separat säkerhetsdatablad för mer detaljerad informa-
tion.

Notering:  Pga de snabba härdegenskaperna hos denna 
produkt utvecklas stora mängder värme vid härd-
ning om man blandar stora mängder lim vid samma 
tillfälle. Värmen som genereras av denna exoterm kan 
ge luftbubblor i limmet, rökutveckling och utveckling 
av brandfarliga gaser. För att förhindra detta—använd 
endast den mängd material som skall användas inom 
öppentiden och tillse att spalterna är max 4 mm. Kon-
takta oss vid frågor.

Kemisk resistens
Mkt bra resistens mot  Ej resistent mot
- Syror & Baser (pH 3-10)  - Polära lösningsmedel
- Saltlösningar   - Starka syror och baser
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Applicering
Plexus MA3940LH EU kan appliceras manuellt eller med 
automatiska utrustningar tillverkade i rostfritt stål. Au-
tomatisk applicering kan göras med en rad olika utrust-
ningar avsedda för 10:1-produkter som doseras till en 
statisk mixer. Undvik kontakt med koppar eller kopparin-
nehållande legeringar i alla kopplingar, pumpar etc. Tät-
ningar, o-ringar etc skall vara tillverkade i PTFE (=Teflon), 
PTFE-belagt PVC-skum, etylen/propylen eller polyetylen. 
Undvik användning av Viton, BUNA-N, neopren eller 
andra elastomerer. För att få maximal hållfasthet måste 
ytorna som skall limmas sammanfogas inom produktens 
öppentid. Tillse att tillräckligt med material appliceras så 
att fogen fylls helt när delarna sammanfogas och fixeras. 
All limapplicering, positionering och fixering måste vara 
klar inom produktens öppentid. När öppentiden har 
nåtts måste detaljerna förbli helt orörda tills fixerings-
tiden uppnåtts. Det är lättast att rengöra utrusningen 
innan limmet härdat. Använd för rengörning rengörare 
innehållande citrus-terpen eller N-metylpyrrolidon (NMP) 
för bästa resultat. Om limmet redan har härdat måste 
det försiktigt skrapas bort varefter ytorna torkas med ett 
lösningsmedel.
Val av rätt statisk mixer är kritiskt för att säkerställa kor-
rekt blandning och prestanda hos Plexus lim. För mer 
information om blandningsutrustningar, kontakta oss. 
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Teknisk data

 Bas Aktivator Enhet

Viskositet, cP 120000-160000 40000-70000 cP 

Färg matt vit mörkblå -

Densitet 0,92 1,04 g/ml

Blandn.förhållande, volym 10 1 - 

Blandn.förhållande, volym 8,9 1 -

Rekommend. mixer       
Patron 380m coaxl Mixer 180AN-830 - -    
Bulk kontakta oss - -

 Värde Enhet Testmetod

Öppentid2 4-5 min -

Fixeringstid3 8-10 min -

Temperaturområde6 -55/+121 °C -

Spaltfyllnad7 0,75-4 mm -

Blandad densitet 0,98 g/ml -

Flampunkt +11 °C -

Draghållfasthet 8-12 MPa ASTM D638

Modul 122-140 MPa ASTM D638

Brottöjning 75-100 MPa ASTM D638

Drag-/skjuvhållfasthet 9,5-11 MPa ASTM D1002
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Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Riskupplysning
För information- se separat säkerhetsdatablad.

Lagring
Lagringstiden på Plexus MA3940LH EU bas (A) är min 13 må-
nader. Lagringstiden på härdaren, inklusive patroner innehål-
lande härdare,  är min 10 månader. För att detta skall gälla skall 
limmet konstant lagras mellan +12°C och +23°C. Lagring över 
denna temperaturgräns kommer att förkorta limmets livslängd. 
Lagring över +37°C minskar min lagringstid drastiskt och skall 
undvikas. Frysning skall undvikas. Se bäst före datum på etiket-
ten.

Inverkan av temperatur
Applicering av lim bör ske i omgivningstemperaturer mellan 
+18° och +26° för att erhålla optimal härdning. Temperaturer 
under +18°C kommer att ge långsammare härdning och tempe-
raturer över +26°C kommer att ge snabbare härdning. Viskosi-
teten på bas och härdare påverkas också av temperaturen. För 
att erhålla jämn kvalitet på doseringen skall bas och härdare 
hållas på ungefär samma temperatur året om. Lim i härdat 
tillstånd har olika egenskaper i höga respektive låga temperatu-
rer. Kontakta oss för specifika värden.

1. Vi rekommenderar starkt att alla material, ytor, förbehandlingar etc. skall testas i 
den aktuella applikationen för att säkerställa funktionen. 
2. Öppentid = Tiden från att A & B blandas tills limmet inte längre går att använda. 
Angivna resultat testade vid +23°C.
3. Fixeringstid = Varierar med spaltbredd och omgivande temperatur. Tester 
utförda vid +23°C.
4. Resistensen mot aggressiva kemikalier variera kraftigt med temperatur, koncen-
tration, fogtjocklek och testlängd. Angiven kemisk resistens förutsätter långtidsex-
ponering vid normal temperatur.
5. I en typisk limfog blir exotermen lägre än i detta exempel. 
6. Alla lim blir mjukare med ökad temperatur och skall därför testas vid förväntade 
driftstemperaturer. Kontakt oss för hållfasthetsvärden vid specifika temperaturer.
7. Vid spalter under de angivna minimivärdena, kontakta oss. 
8. Alla maskiner som doserar Plexus-lim skall ha skyddshuv där detta är möjligt.
9. Testvärden kommer att variera med testmetod, tillvägagångssätt och hastighet. 


