
Epoxy liima 

AG-AE-040001 
 

Käyttö 

Liimaamiseen tai korjaamiseeen. materiaalit: metallit, lasi, posliini, tiili, kivi, betony ja puu. 

●Pieniä koristeita, osia, malleja, pienoismallien osia ja nimilaattoja jms.  

Ei sovellu 

Joustavat materiaailt kuten polyvinyylikloridi, polyetyleeni, polypropyleeni, nylon, 

silikonihartsi, fluorihartsi, kumi jne. 

 

■Soveltuu materiaaleille jotka saattavat haljeta, kuten lasi, koko esim yli  10cm x 10cm 

*Ei sovellu autolasille 

*Ei sovi ruokakäyttöön tarkoitetuille astioille 

 

■Turvallisuus ja ensiapu 

Liima sisältää haitallisia aineita. 

●Saattaa aiheuttaa ihottumaa jos liimaa joutuu iholle sitä sekoitettaessa. Pyyhi pois 

välittömästi ja pese paikka hyvin saippualla ja vedellä. Jos saat ihottumaa ota yhteyttä 

lääkäriin. 

●Tuuleta huonetta hyvin käytön aikana ja sen jälkeen. ●Syttyvää – Pidä poissa avotulesta. 

●Käytä kumihansikkaita liiman käsittelyn aikana. ●Pese kädet käytön jälkeen saippualla ja 

vedellä. ●Sekoita A ja B komponentteja sama määrä. ●Varo kuumuutta, lima saattaa 

lämmetä sitä sekoitettaessa. ●Käytä vain liimaamiseen. ●Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

●Varastoi viileässä paikassa poissa auringon valosta.●Hävitä jätteet paikallisten ohjeiden 

mukaan. 

 

Käyttöohje 

*Poista lika ja tahrat kuten pöly, ruoste, öljy jne. hiomapaperilla ja puhdistuskemikaalilla. 

 

Levitys ja kiinittyminen 

1 Käytä A ja B aineosia sama määrä ja sekoita hyvin mukana tulevalla lastalla. 

2 Levitä liimaa tasaisesti tartuntapinnoille ja yhdistä osat. 

3 Jos mahdollista purist osat kiinni esim teipillä tai langalla yli 15minuutin ajan (20°C). 

 

Vinkit 



Maalaa molemmat osat jos pinnoilla on kohoumia tai aukkoja.  *Jos levitate liikaa liimaa 

osa liimasta kovettuu valkoisesksi. Ole hyvä ja varmista oike amäärä. 

 

Aika / Lämpötila Talvi (5°C/41°F) 
Kevät/Syksy 

(20°C/68°F) 
Kesä (30°C/86°F) 

Työtöaika 

sekoituksen 

jälkeen 

15min. 4min. 3min. 

Vähin 

tarttuminen 
yli 45min. yli 15min. yli 10min. 

Aika kunnes 

peruskiinnitys 

saavutettu 

Noin. 60min. 

myöhemmin 

Noin. 40min. 

myöhemmin 

Noin. 30min. 

myöhemmin 

 

*Liimasekoitus saavutta korkeimman liitoslujuuden noin 24 tunnin sisällä(20°C/68°F). *Jos 

lämpötila on alle 5°C/41°F, kovettuminen hiastuu huomattavasti. 

*Käytön jälkeen puhdista tuubin suu ja sulje korkilla.. 

 

Olosuhteista riippuen vikoja/epäonnistumisia saattaa tapahtua. Ole hyvä ja varmista että 

tämä tuote soveltuu tarkoitukseen. 

 

A osa (Liiman perusosa)/ ( Eihaitallisia aineita) 

B osa (Kovetusaine)/ Herkästi syttyvää – Pidä poissa tulen lähettyviltä (4 Petroleum No. 3, 

syttyvyysluokka 3) 

 

Kemikaalireaktion aineet 

Aineet: A osa/ Epoxy hartsi (100%) B osa/ Polythiol (100%) 

Nettot: 15g/setti (A osa 7.5g, B osa 7.5g) 

Valmistuspäivä: Tuubin pohjassa 

 

Valmistaja: Konishi Co., Ltd. bond.co.jp  

Head Office: Takebashi Square, 2-3 Kandanishi Tokyo 

Made in Japan 


