
 

BRUGSANVISNING UNITEC LIME 

 

Alla UNITEC lim i vårt sortiment är anaeroba lim - dvs. lim som härdar i frånvaro av syre. 
Limenes härdningsprocessen är en katalytisk process, som inleds av frånvaro av syre och de 
fria kopparjoner där är närvarande i praktiskt taget alla metaller. Detta innebär emerllertid 
också att rostfritt stålrör kan kräva användning av en aktivator (A11) just på grund av det 
rostfria stålet där nästan inga fria kopparjoner har på sin yta  - de levereras med aktivator. 
 
UNITEC finns i 3 versioner: UNITEC EASY för enkel montering och demontering, UNITEC 
WATER för medelstark säkring och UNITEC HOT för hög säkring av fogar i varma miljöer upp 
till +230 °C. Både UNITEC EASY och UNITEC WATER är godkända för dricksvatten och gas och 
UNITEC WATER är även godkänt för syre. UNITEC HOT är godkänt för mycket varmamedier 
och miljöer samt för gas. 
 
ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
 
LIM  
 
1. Rengör gängorna som ska limmas med en trasa för att torka bort eventuell olja och smuts. 
Det är inte nödvändigt att användarengöringsmedel. 

2. Applicera en lämplig mängd lim på utvändiga 2., 3. och 4. gängor, se till att gängorna täcks 
ordentligt. 

3. Skruva ihop rörfogarna. Efter 20–30 minuter är fogen ”hantering torr”. Efter 1–3 timmar är 
fogen törr och funktion härdad. Med UNITEC HOT kan härdningen dock ta upp till 6 timmar. 
Härdningstiden beror framför allt på temperatur och gängtoleranser. Högre 
omgivningstemperatur förkortar härdningstiden. Vid rörfogar utförda i rostfritt stål och 
förkromade rörfogar används limmen tillsammans med LOXEAL Aktivator A11. 

AKTIVATOR 
Aktivatortyp: 11 

1. Rengör först gängorna som skall limas med en trasa, för att eventuellt olja och smuts torkas 
av - det är inte nödvändigt att använda tvättmedel. 

2. Applicera en tillräcklig mängd aktivator till ytorna som skall limas. 

3. Vänta några sekunder, applicera lim som beskrivits ovan från punkt 2 och plocka upp 
objekt. Efter 1 till 2 minuter, är fogen handtering torr. Efter 5 - 15 min är samling härdad och 
klar för användning. Härdningstiden beror på temperaturen och toleranser. 

OBS! 
Eftersom vi inte har någon kontroll över den slutliga användningen av produkten, är det starkt 
rekommenderat att säkerställa att produkten är lämplig för avsedd användning och kompatibel 
med andra monteringsdetaljer! 

  

 



 


