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HCR-36 - PVC-lim til aggresive kemikalier
Beskrivelse
Speciallim til limning af PVC-U, "almindelig" grå PVC. 
Limen er ikke toxotropt og er derfor letflydende og
kan derfor opleves som meget tyndtflydende
sammenlignet med Tangit. 
HCR-36 er produceret af et andet opløsningsmiddel
end Tangit som har større diffusion og ikke indeholder
fyldemiddel på samme måde, dette betyder at de
stærke kemikalier i røret ikke reagere med dele af
limen.
OBS:! Anvendes sammen med DREIN HCR
rengøringsvæske, se også vores limguide, hvis du
ønsker mere information om hvordan du udfører en
korrekt limning i PVC-U rørsystemet.
Denne lim anvendes primært til applikationer med
nedenstående kemikalier;
Svovllsyre >70%Saltsyra >25%Salpetersyre
>20%Natriumhydroxid (Lud) >35%Flussyre alle
koncentrationer, Natriumhypoklorit >7,5% aktivt klor
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Speciallim til limning af PVC-U, "almindelig" grå
PVC.

•

Limen er ikke toxotropt og er derfor letflydende og
kan derfor opleves som meget tyndtflydende
sammenlignet med Tangit.

•

HCR-36 er produceret af et andet opløsningsmiddel
end Tangit som har større diffusion og ikke
indeholder fyldemiddel på samme måde, dette
betyder at de stærke kemikalier i røret ikke reagere
med dele af limen.

•

OBS:! Anvendes sammen med DREIN HCR
rengøringsvæske, se også vores limguide, hvis du
ønsker mere information om hvordan du udfører en
korrekt limning i PVC-U rørsystemet.

•

Denne lim anvendes primært til applikationer med
nedenstående kemikalier;

•

Svovllsyre >70%Saltsyra >25%Salpetersyre
>20%Natriumhydroxid (Lud) >35%Flussyre alle
koncentrationer, Natriumhypoklorit >7,5% aktivt
klor

•

•
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HCR-36 - PVC-lim til aggresive kemikalier

Teknisk specifikation
Artikelnr Volume (ml) Til Pakning

HCR-36 1000 ml Plåtburk
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