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Maximal prestanda för konstruktioner med:
 Högpresterande kompositer 
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Honeycombpaneler 

 

Egenskaper 
 God vidhäftning till många material

 Lång öppentid med snabb hantering

 Bra temperaturresistens

 Bra kemisk resistens

 Elastiskt

 Självsläckande

 Förbättrad produkt  med nanopartiklar
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H 9952 
Epoxybaserat strukturlim 



H 9952 

Den senaste utvecklingen inom nanoteknologin ger detta strukturlim  universella 
egenskaper som är idealiska främst för detaljer med stora dimensioner.  

Produkten ger bra vidhäftning mot många material (rostfritt stål, stål, aluminium, 
polyamid, trä, kompositer, epoxy, polyester, vinylester, glas and kol). 

God resistens mot aggressiva miljöer (fukt, kemikalier som lösningsmedel, 
baser och syror) och anpassad för dynamiska laster. 

H9952 har goda mekaniska egenskaper vid förhöjda temperaturer (19 MPa @ +80 C) , 
exceptionell åldringsstabilitet och bra resistens mot riv- och drag-/skjuvpåkänningar.

Enkel och billig att applicera

H9952 kan appliceras i olika skikttjocklekar (från 0.2 till 3mm) utan försämrade 
prestanda.  Applicering görs manuellt eller med en doseringsutrustning. Produkten är 
utvecklad för att kvalitetssäkra industriella applikationer och garantera erforderlig mängd 
lim på ytorna. 

H9952 uppfyller kraven på brandsäkerhet enligt NF F16-101 och 
FAR 25-853 som definierar materialens reaktion vid brand. 

Produkten erbjuder lång öppentid och samtidigt en hantering inom 6-8 timmar vid 
rumstemperatur. 
Tack vare speciell teknologi kan härdningen av H9952 accelereras redan vid moderata 
temperaturer. 

Utmärkta prestanda

God vidhäftning till många olika material

Lång öppentid och snabb hantering

Motsvarar brandsäkerhetsregler

Fördelar

Contact : Jessy Bridier – Adhesive Market Manager – jessy.bridier@axson.com 



H 9952 

Vidhäftning på olika material - Skjuvning och rivning

Anpassad för värme

Bra vid fukt & kemikalier
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Skjuvhållfasthet på olika material

Substratbrott 

Rivpåkänning: 5N/mm 
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Skjuvhållfasthet vs temperatur 
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Hållfasthet efter 2 veckor i fuktkataplasm 

Contact : Jessy Bridier – Adhesive Market Manager – jessy.bridier@axson.com 



H 9952 

Förpackningar, referenser och övriga produkter

KOD

08611 

BENÄMNING

Adekit H9952 BK 

FÖRPACKNING

12 x 420cc 

08609 Adekit  H9952 Harts 39kg 

08610 Adekit H9952 Härdare 37kg 

08608 Kit H9952 2X39kg + 1x37kg 

FÖRBEHANDLING

KOD BENÄMNING FÖRPACKNING APPLIKATION

Z35389 Adekit cleaner 6 x 0.8kg Rengöring och förbehandling innan montering

Z35850 Glass Primer 12 x 250cc Förbehandling av glasytor innan limning

Z35670 Plastic Primer 12 x 500cc Förbehandling av plastytor innan limning

06626 Metal Primer 1 x 1000cc Förbehandling av metallytor innan limning

C00609 Mixers 10-24 12 styck Monteras på patroner

PISTOLER

KOD BENÄMNING FÖRPACKNING APPLIKATION

Z35721 
Manuell pistol
400cc mix 2/1

1 st
420 cc pistol för 
tvillingpatroner

Z30317 
Pneumatisk
pistol 400cc

1 st
420 cc pistol för 
tvillingpatroner
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Kontakt : Jonas Lindhe – jonas@gleitmo.se 



Adekit H9952 

Produktegenskaper 
 

Adekit H 9952 är ett tvåkomponents epoxylim spe-

ciellt utvecklat för limning av stora ytor med krav på 

hög mekanisk hållfasthet och god åldringsbeständig-

het. 

Nanoförstärkta system. 

Brandhämmande. 

Innehåller 200 µm partiklar för att kalibrera film-

tjocklek. 

Hög skjuv– och rivhållfasthet. 

Lång öppentid för limning av stora detaljer. 

 2-komponents rumstempera-

turhärdande flytande epoxy-
lim. 

 
 Nanoförstärkta system. 
 

 Brandhämmande. 
 

 Innehåller 200 µm partiklar 
för att kalibrera filmtjocklek. 

 

 Hög skjuv– och rivhållfast-
het. 

 
 Lång öppentid för limning av 

stora detaljer. 

Applikationer 
 

Limning av paneler: honeycomb, aluminiumplåt, rost-

fri stålplåt, kompositmaterial, trä, termoplaster, 

skum, etc. 

Limning av kolfiber– och glasfiberkompositer, polyes-

terkompositer, metallstrukturer. 

Postadress E-post Web Telefon Telefax Bank Postgiro 
Varlabergsvägen 6 info@gleitmo.se www.gleitmo.se 0300 333 33 0300 143 00 Handelsbanken 8 46 35-2 
434 39 Kungsbacka    VAT no Bankgiro  
    SE556192115501 442-8959 

Epoxybaserat strukturlim med god 

åldringsresistens. 

Utrustning 
 

Kontakta oss för applikationer som kräver doseringsutrustning. 

Lagring 
 

Adekit H9952 kan lagras i min 12 månader i torr miljö och i sina oöppnade originalförpackningar 

vid en temperatur mellan +15 och +25°C. Öppnade förpackningar måste förslutas i torr kväv-

gas. 

Förbehandling av ytor 
 

Delar som skall limmas måste var fria från smuts, olja och andra föroreningar. En torr ren yta är 

ett måste. Kontakta oss för mer detaljerad information rörande förbehandling. 

Hanteringsråd / Säkerhet 
 

Produkten bör användas mellan +18 och +35°C. Normala förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete 
med dessa produkter. Säkerställ god ventilation. Använd handskar, skyddsglasögon och vattentäta skydds-
kläder. För närmare information—se säkerhetsdatabladet. 



Termiska & Mekaniska egenskaper Metod Enhet Värde 

Hårdhet ISO 868 Shore D 85 

Draghållfasthet ISO 527 MPa 42 

Dragbrottförlängning ISO 527 % 3 

Användningstemperatur* - °C -40 / +150 

Tekniska Data 

Postadress E-post Web Telefon Telefax Bank Postgiro 
Varlabergsvägen 6 info@gleitmo.se www.gleitmo.se 0300 333 33 0300 143 00 Handelsbanken 8 46 35-2 
434 39 Kungsbacka    VAT no Bankgiro  
    SE556192115501 442-8959 

Fysiska egenskaper     

Sammansättning  Bas Härdare Blandad 

Blandningsförhållande, vikt - 100 47 - 

Blandningsförhållande, volym @ +25°C - 100 50 - 

Utseende - tjock vätska tjock vätska tjock vätska 

Färg - svart beige Svart 

Viskositet @ +25°C 10tr (Pa.s) Brookfield 150 220 90 

Viskositet @ +25°C 2,5tr (Pa.s) Brookfield 350 650 200 

Specifik vikt @ +25°C (g/cm³) 
Specifik vikt blandad @ +23°C (g/cm³) 

ISO 1675 
ISO 2781 

1,40 1,30 - 
1,8 

Arbetstid @ +25°C vid 100 g (min) GEL Timer TECAM - - 120 

Mekaniska egenskaper i applikationer  Metod Enhet Värde 

Hanteringstid (2) ISO 4587 tim 6-8 

Dragskjuvhållfasthet rostfritt stål 304, sandblästrat @+23°C ISO 4587 MPa 26 SCF 

Dragskjuvhållfasthet rostfritt stål 304, efter fuktkataplasm @+70°C och 
100% RF, 1 vecka 

ISO 4587 MPa 24 SCF 

Dragskjuvhållfasthet aluminium 2017A, sandblästrad @+23°C ISO 4587 MPa 22 SCF 

Dragskjuvhållfasthet aluminium 2017A, efter fuktkataplasm @+70°C och 
100% RF, 
1 vecka 
2 veckor 
3 veckor 
4 veckor 

ISO 4587 MPa  
 
22 SCF 
20 SCF 
17 SCF 
17 SCF 

Dragskjuvhållfasthet elförzinkat stål, sandblästrat @+23°C ISO 4587 MPa 22 AF 

Dragskjuvhållfasthet kolfiber prepreg @+23°C ISO 4587 MPa 17 SCF 

Dragskjuvhållfasthet polyamid @+23°C ISO 4587 MPa 5 SF 

Flytande rulle, rivhållfasthet, aluminium 2017A, sandblästrad @+23°C ISO 4578 kN/m 5 

Flytande rulle, rivhållfasthet, aluminium 2017A, efter fuktkataplasm @+70°
C och 100% RF, 1 vecka 

ISO 4578 kN/m 4,5 

Bas Härdare 

6 x 0,5 kg 

5 kg 

25 kg 

6 x 0,31 kg 

3,1 kg 

15,5 kg 

Förpackningar 

Härdförhållanden: 16 tim @+70°C. 

* användningstemperatur definieras som den temperatur vid vilken produkten fortfarande uppvisar en dragskjuvhållfasthet på alumi-

nium, mätt vid +23°C på 1 MPa eller 10% av ursprunglig dragskjuvhållfasthet på aluminium, mätt vid 23 ° C, efter 1000 timmars 

exponering vid denna temperatur. 

(2) Hanteringstiden definieras som den tid som krävs för att erhålla en dragskjuvhållfasthet på aluminium vid +23°C om 1 MPa.  

SCF: Kohesivbrott,  AF: Adhesivbrott ,  SF: Substratbrott enligt ISO 10365. 



Härdning 
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GARANTI:  Informationen i detta datablad är resultatet av forskning och tester utförda i vårt laboratorium under exakt styrda för-

hållanden. Det är användarens ansvar att fastställa användbarheten hos AXSON´s produkter, under sina egna specifika förhållanden 

innan en produkt rekommenderas för en viss applikation. AXSON garanterar att produkterna uppfyller sina egna specifikationer men 

kan inte garantera funktionen i några specifika applikationer. AXSON avsäger sig allt ansvar för skador och kostnader uppkomna i 
samband med användningen av AXSON´s produkter. AXSON´s ansvar begränsas strikt till ersättning av de produkter som inte upp-

fyller våra egna specifikationer. 

Dragskjuvhållfasthet på rostfritt stål vs temperatur 

Härdhastighet vs temperatur 
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Temperatur i °C 

Tid (tim) 




