
Bostik, an Company

NYA GENERATIONENS INDUSTRIELLA LIM FRÅN BOSTIK

Säkrare lim med hög prestanda för montering och underhåll

Unik prestanda: hög slagtålighet, låg
blomning (missfärgning), flexibel vid behov

Säkerhet*: inga farosymboler på
standardsortimentet, ej irriterande, låg
lukt

Samma fördelar som tidigare
generationens cyanoakrylat: mycket
snabba och kan limma många olika
material**

*2 undantag är Born2Bond "Repair" and "Structural" som endast har CLP-piktogrammet Skadlig
** Använd primer för PP/PE, särskilt om återvunnen plast

Hög prestanda: på passiva eller aktiva
metaller med överlägsen beständighet
mot olja.

Säkerhet: standardutbudet tillgängligt
helt utan farosymboler.

Aktivator finns tillgänglig för att öka
hastigheten och den slutgiltiga styrkan

Lågluktande Låg-blommande Hög prestanda

Born2Bond™ Instant Adhesives

Alla metall-
kontruktioner

Långsiktig
tillförlitlighet

Flera styrkor
och viskositeter

born2bond.bostik.comBorn2Bond™ Join the Adhesive Transformation

Born2Bond™ Anaerobic Adhesives
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Order & kundservice: 020-73 20 00
Växel: 08-703 02 00
Allmänt/General: info@galindberg.se

Bostik, an Company born2bond.bostik.comBorn2Bond™ Join the Adhesive Transformation

VIKTIGT - LÄS IGENOM INNAN DU ANVÄNDER DENNA BROSCHYR
Bostik S.A., dess moderbolag, dotterbolag och närstående enheter (tillsammans "Bostik") erbjuder denna broschyr endast för beskrivande och informativt bruk. Broschyren är inte ett avtal och ersätter inte
expertråd eller professionell rådgivning. Uttalanden, teknisk information, data och rekommendationer som ingår i denna broschyr är inte uttömmande, anses vara korrekta vid datumet för denna broschyr och
garanteras inte på något sätt. Eftersom förhållandena och metoderna för användning av produkterna och den information som det hänvisas till här ligger utanför vår kontroll, avsäger sig Bostik uttryckligen allt
ansvar och alla skador som kan uppstå till följd av användning av broschyren, produkterna, resultaten av dem eller förlitande på den information som finns här, och du samtycker härmed till att avstå från alla krav
mot Bostik som i vilket fall som helst hänför sig till detta. Du är ansvarig för att i förväg testa varje produkts lämplighet för avsedd användning. Bostik uppmanar dig att alltid läsa och förstå (1) det tekniska
databladet ("TDS") och (2) säkerhetsdatabladet ("SDS") för alla produkter före användning.
INGEN GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER GARANTI OM SÄLJBARHET, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, GES AVSEENDE DE PRODUKTER SOM BESKRIVS ELLER DEN
INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS HÄR, OCH SÅDANA GARANTIER AVVISAS HÄRMED. Dessutom frånsäger sig Bostik allt ansvar för direkta, tillfälliga, följd- eller särskilda skador i den utsträckning som
lagen tillåter. Genom att använda den här broschyren godkänner du härmed ovanstående användarvillkor och samtycker till att avstå från vissa rättigheter enligt följande

Produkter som presenteras i detta blad täcker standard-applikationer inom sammanfogning och
limning. För specifika önskemål, kontakta G A Lindberg för den bästa lösningen från Born2Bond™.

Högpresterande, säkrare lim för montering och underhåll
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