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LIMGUIDE
Vad ska du limma? 

Metall Gummi Läder Trä Hårdplast* Feta  
plaster

Sten/  
Betong Glas Keramik/

PorslinVälj rätt lim

Super Glue - Snabblim
Universal
Control
Brush On
Precision 
Mini Trio Universal
Power Flex Gel
Power Flex Gel Control
Power Easy Gel
All plastics **
Glass
Perfect Pen 
Universallim
60 sec
Repair Extreme
Power Repair/Epoxy
Putty
Universal Mini
Instant Mix
Universal
Metal
Universal Tube
Universal Extra Time
* Förutom plaster som PE, PP och PTFE ** Limmar Alla plaster som PE, PP och PTFE  

 = Fungerar utmärkt,  = Fungerar med vissa begränsningar
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Snabblim med pensel
Högeffektivt snabblim med pensel  
som fungerar bra till lite större 
ytor. Limmet sprids snabbt och  
effektivt med den medföljande  
penseln. Perfekt för exempelvis  
porslin, metall, gummi och läder. 
Temperatur-, vatten- och stötresistent.

Super Glue Brush On
Starkt universellt snabblim
Snabblim som limmar de flesta ma-
terial på några sekunder. Unik och  
behändig förpackning med kork som 
hindrar att limmet torkar i pipen. Extra 
långt munstycke för svåråtkomliga 
ytor och exakt applicering. Finns i två  
storlekar 5g och 10g. Temperatur-, 
vatten- och stötresistent.

Super Glue Precision

Snabblim i tub
Ett starkt universellt snabblim som  
limmar de flesta material på några 
sekunder. Lämpligt för hårda material 
med vågräta ytor. Unik kork som 
hindrar limmet från att torka i pipen. 
Temperatur-, vatten- och stötresistent.

Super Glue Universal

Unik användarvänlig flaska
Högpresterande snabblim för hårda  
material med vågräta ytor. Lätt  
att använda och hög precision vid  
limningen. Unik kork som hindrar att  
limmet torkar i pipen. Temperatur-, 
vatten- och stötresistent.

Super Glue Control
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Flexibelt snabblim
Gummiförstärkt snabblim som ger 
en flexibel, stark och fuktbeständig 
limfog. Limgel för lodräta ytor samt  
absorberande och porösa material.  
Tub med spetsigt munstycke för  
exakt dosering. Kork som hindrar att  
limmet torkar i pipen.

Super Glue Power Flex Gel

Flexibelt snabblim
Gummiförstärkt snabblim i unik an-
vändarvänlig flaska för hög precision  
vid limningen. Limgel som ger en 
flexibel, stark och fuktbeständig limfog.  
Perfekt för lodräta ytor samt absorbe-
rande och porösa material. Unik kork 
som hindrar att limmet torkar i pipen.

Super Glue Power Flex  
Gel Control

Snabblim i tre små tuber á 1g 
”one shot applications”
Små tuber för mindre reparationer.   
Ett starkt universellt snabblim som  
limmar de flesta material på några  
sekunder. Lämpligt för hårda material  
med vågräta ytor. Temperatur-,  
vatten- och stötresistent.

Super Glue Mini Trio

Snabblim för mindre reparationer
Användarvänligt, justerbart och hög- 
effektivt snabblim. Limmar inte  
omedelbart samman fingrarna.  
Doft- och droppfri gel. Fri från  
lösningsmedel.

Super Glue Power Easy Gel
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Snabbt kristallklart lim för alla 
typer av glas
Effektivt speciallim som limmar 
glas mot glas och glas mot metall 
på bara några sekunder. Tuben har 
en unik kork som hindrar att limmet 
torkar i pipen.

Super Glue Glass
Innovativt universallim som fäster  
på bara 60 sekunder
Idealt för alla reparationer i hemmet, 
även större ytor, vertikala applikationer,  
flexibla och transparenta material. 
Snabbt, extra starkt och korrigerings-
bart, vilket ger dig möjligheten att ändra  
positionen på delarna du vill limma. 
Glöm väntetid och stödfixering. Perfekt 
resultat på bara 60 sekunder!

60 Seconds

Snabblim för alla typer av plaster
Avancerat speciallim, limmar även 
feta plaster som polyeten, polypro-
pylen och teflon. Tvådelat limsystem 
med en aktivator och ett snabblim 
för att skapa en perfekt limyta. Ger 
en osynlig fog.

Super Glue All plastic

Snabblim i pennformat
Applikator i pennformat erbjuder enkel,  
precis och ren applicering. Super- 
limmet är droppfritt, snabbt och starkt  
och skapar en hållbar osynlig limfog 
på enbart några sekunder. Användar-
vänlig och perfekt för detaljer!

Super Glue Perfect Pen
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Snabbhärdande och starkt 
universallim
Limmar de flesta material. Tål vatten,  
temperaturer från -50°C till +120°C 
samt slag och stötar. Härdningstid 
30 minuter. Full styrka uppnås efter 
24 timmar.

Power Glue Repair Extreme

Lättanvänd knådepoxy
Limmar, fyller och tätar de flesta 
material (metall, trä, keramik, glas, 
sten, betong och de flesta plaster).  
Tål hög belastning och värme.  
Kan enkelt slipas och borras.

Power Repair Putty

Superstarkt transparent epoxylim
Innehåller 6 ml för mindre reparationer.  
Praktisk dubbelspruta som doserar  
båda limkomponenterna direkt, för  
en snabb epoxylimning med bra 
resultat. Härdar efter 5 minuter.  
Fullständig styrka uppnås efter 24 tim-
mar. Draghållfasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal Mini

Starkt epoxylim med 
självblandande spruta
Lätt att använda, då den unika dubbel- 
sprutan ger exakt dosering av båda  
limkomponenterna direkt från flaskan.  
Innehåller 14 ml. Transparent fog. Härdar 
efter 5 minuter. Full styrka uppnås efter 24 
timmar. Draghållfasthet max 160 kg/cm2.

Power Epoxy Instant Mix
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Superstarkt transparent 
universalepoxy
Tvåkomponents epoxylim i tub 
Limmar de flesta material. Härdar  
efter 5 minuter. Blanda lika mängd 
av båda komponenterna. Full styrka  
uppnås efter 24 timmar. Draghåll-
fasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal Tube
Superstarkt transparent 
epoxylim
Innehåller 25 ml. Praktisk dubbelspruta 
som doserar båda limkomponenterna  
direkt, för en snabb epoxylimning med bra 
resultat. Härdar efter 5 minuter. Fullständig 
styrka uppnås efter 24 timmar. Draghåll-
fasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal

Superstarkt och transparent 
universalepoxy
Tvåkomponents epoxylim i tub. Limmar de 
flesta material. Blanda lika mängd av båda 
komponenterna. Särskilt lämpligt för större 
ytor och komplicerade limningar. Full styrka  
uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet 
max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal Tube 
 Extra TimeSuperstarkt epoxylim för metall

Ger metallfärgade limfogar. Lämpar  
sig väl för snabb lagning av läckor i  
ledningsrör och metalltankar. Mycket 
hög resistens mot olja, bensin och ut- 
spädda syror. Härdar efter 5 minuter. 
Full styrka  uppnås efter 24 timmar. 
Draghållfasthet max 160 kg/cm2.

Power Epoxy Metal
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Låser muttrar och skruvar
En medelstark låsning och tätning som 
hindrar alla typer av muttrar och  
skruvar från att vibrera loss.  
Används bland annat till förgasare,  
bromscylindrar, styrning och olje- 
pluggar. Hanterbar efter 15-30 minuter. 
GÅR ATT LOSSA med vanliga verktyg. 

Skruvlåsning Normal

Permanent låsning och tätning
Lämpligt för exempelvis frontskruvar,  
ram- och vevlager, remskivor samt skruv 
på växellådor. Härdar efter tre timmar  
och tål då vatten, oljor, diesel, bensin,  
glykol, mm. Max temperatur 150°C.  
Kan demonteras om komponenterna  
hettas upp.

Skruvlåsning Stark
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