
 

UNI-100® XT 
TIXOTROPISK, THF-FRI FAST PVC LIM 

Produktbeskrivelse 
Tixotropisk, THF-fri hård PVC-lim. 

 

 
ANVENDELSESOMRÅDE 

Til sammenføjning af rør, stikkontakter og fittings med prespasning og 

løs pasform (udfyldning) i tryk-og afløbssystemer. Egnet for diametre 

≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolerancer: diametrale tolerance 

max. 0,6 mm / max. 0,2 mm prespasning. Velegnet til eksempelvis 

rørsystemer i overensstemmelse med EN1329, 1452, 1453, 1455 og 

ISO 15493 (PVC) .. 

 

 

 EGENSKABER  

· Med speciel rør børste  

· Med quick release låg  

· THF-fri  

· Thixotropisk  

· Sprækkefyldning 

 

 
Kvalitetsmærkning / normer  

CE: Lim til ikke-tryk termoplastisk rørsystemer i anlæg til transport / 

bortledning / oplagring af vand (EN 14680).  

CE: Lim til termoplastiske rørsystemer for væsker under tryk i anlæg 

til transport / bortledning / oplagring af vand (EN 14814).  

KIWA: Klæbemidler til forbindelser i PVC og PVC / CPE vand 

rørsystemer. Certifikat K5067 baseret på BRL K525 (NEN 7106).  

KIWA-ATA: godkendt til drikkevand systemer.  

EN 14680: Overholder kravene europæisk standard 14680: Lim til 

trykløs termoplastiske rørsystemer.  

EN 14814: Overholder kravene europæisk standard 14814: Lim til 

termoplastiske rørsystemer for væsker under tryk. 

 

 

Vores rådgivning er baseret på omfattende forskning og praktisk erfaring. Men i betragtning af det store udvalg af materialer og de betingelser, 

hvorunder vores produkter er anvendt, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater, og / eller eventuelle skader forårsaget ved brug af 

produktet. Ikke desto mindre er vores serviceafdeling altid til rådighed for nødvendig rådgivning. 

Forberedelse: 

Arbejdsvilkår: Må ikke anvendes i temperaturer ≤ +5 ° C 

 

 

ANVENDELSE 

Dækning: Angivelse af antallet af forbindelser pr 1L: 

 

BRUGERVEJLEDNING:  
1. Skær røret med det lige snit, rund kanten af og fjern grater. 2. 

Rengør overfladen, der skal forbindes med Griffon Cleaner og Griffon 

Klude. 3. Påfør limen hurtigt og jævnt hele vejen rundt (4-6x) på 

begge overflader der skal samles (tykt lag lim på rør, tyndt lag på 

fittingen). 4.. saml delene øjeblikkeligt. Fjern overskydende lim. 

Udsæt ikke samlingen for nogen former for belastninger de første 10 

minutter. Luk emballagen omhyggeligt straks efter brug. Pletter / 

rest: Fjern limpletter med Griffon Cleaner.  

Bemærk: Penselsstørrelse varierer, afhængigt af emballagens 

rumfang. Brug emballage (pensel), som matcher diameter på det 

der skal limes.

 

Tørre/ Hærdetider 
Cirka tørre/hærdetider. Se skema:

 

 * Hærdetid kan variere afhængigt af A.O. overflade, produkt anvendte mængde, 

luftfugtighed og rumtemperatur. 

 

TEKNISKE EGENSKABER 

Temperaturbestandighed: 60 ° C, spidsbelastning 95 ° C 

Kemikalier resistens: Den kemiske resistens af samlinger afhænger af 

luft mellem emnerne, tørretid, anvendte tryk, temperatur, type og 

koncentration af produktet. I almindelighed kan det fælles angives at 

have samme kemiske resistens som selve materialet, med 

undtagelse af et begrænset antal meget aggressive kemikalier, 

såsom koncentrerede uorganiske syrer, lud og stærke oxidanter. 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Kemisk base: Opløsning af PVC i en blanding af opløsningsmidler. 

Farve: Gul (gennemsigtig) 

Viskositet: ca. 2500 mPa.s. 

Solid indhold: ca. 22% 

Densitet: ca. 0,94 g / cm ³ 

Flammepunkt: K1 (<21 ° C) 

 

OPBEVARINGSBETINGELSER  

Mindst 18 måneder, hvis den opbevares i en godt lukket emballage 

på et tørt sted ved en temperatur mellem +5 ° C og +25 ° C. 

Opbevares med emballage ordentligt lukket på et tørt, køligt og 

frostfrit sted. Begrænset holdbarhed efter åbning. 
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