PRODUKTDATABLAD
M-Glue
M-Glue är i första hand utvecklad för limning av W akaflex och Butylband mot takmaterial som tegel, plåt och
betong, men kan med fördel även användas för att limma passbitar av tegel och betong där traditionell mekanisk
infästning ej är möjlig eller lämplig. M-Glue fäster på många typer av material som t ex. trä, glas, betong, de flesta
metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, mm. Vid limning av plast rekommenderas att man utför vidhäftningsprov.

M-Glue levereras i följande färger:
Svart
Röd
Grå
PRODUKTFÖRDELAR:
+ Ger en stark och elastisk fog
+ Lämplig för både ute- och
innomhusbruk
+ Mycket vädertålig

PRODUKTDATA:

FÖRPACKNING/LAGRING:

M-Glue är ett neutralt fukthärdande montagelim, fritt
från lösningsmedel och ftalater. Det ger en stark och
samtidigt elastisk limfog.

Storlek:

Patron á 290 ml.

Kvantitet:

12 st. per. kartong

Lagringstid:

2 år i oöppnad förpackning och vid
torr och sval lagring

Säkerhet:

Ej märkningspliktig– Se
säkerhetsdatablad för vidare
upplysning

Avfallshantering:

Kan i mindre mängder sorteras
som brännbart avfall.

Konsistens:

Pastös, thixotropisk massa

Fungicidbehandlad:

Nej

Övermålningsbar:

Ja

Hårdhet:

ca. 60 shore A (ISO 868)

Brottstyrka:

3,0 N/mm (ISO 37)

Elasticitet:

+/- 20%

2

Temperaturbeständig: -40°C - + 90°C
Applikationstemp.:

+5°C - + 40°C

Användarinstruktion:
FÖRUTSÄTTNINGAR: Ytor skall vara rena och fria från slipdam, fett och lösa partiklar. M-Glue kan användas på material som tegel, betong,
eternit, trä, glas, de flesta metaller, de flesta målade ytor samt flera plast och gummi-typer. Vid osäkerhet kan man med fördel utföra en
begränsad vidhäftningskontroll mot det aktuella materialet.
MONTERING MOT WAKAFLEX: För att M-Glue skall vidhäfta mot Wakaflex skall dess yta lätt avbrännas med gasbrännare motsvarande
0,1m/sek.
RENGÖRING: Verktyg rengöres och M-Glue kan avlägsnas med terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och
hud skall i första hand skyddas, vid behov sker tvätt med tvål.
Monier hävisar vidare till gällande monteringsanvisnignar som finns på : www.monier.se
Dette dokument uppdateras löpande. Aktuell version finns tillgänglig på: www.monier.se .
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