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CRC FAST STICK  

Spraylim 
 

Ref: 10039 
 

1. ALLMÄN BESKRIVNING 
CRC Fast Stick är ett snabbfästande spraylim utan klor. Denna specialformel ger en 
omedelbar vidhäftning som gör att limfogen kan utsättas för påfrestning innan fullständig 
härdning.  
 

2. EGENSKAPER 
• Snabbfästande – ger omedelbar vidhäftning 
• Ger permanenta limfogar 
• Fri från klorerade lösningsmedel 
• Vidhäftningstiden är cirka 30 sekunder 
• Ekonomisk – det behövs bara ett tunt lager för omedelbar vidhäftning 
 

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
CRC Fast Stick har framställts för att tillfredsställa behoven inom matt- och golvläggning. Det 
är också lämpligt för att limma många olika underlag, som: 
 
Mattor 
Underlag 
Skum 
Textilier 

Kork 
Klädslar 
Papper 
Kartong

 
Fäster på en stor mängd olika ytor. 
 

4. ANVISNINGAR 
Applicera ett jämnt lager från 25–30 cm avstånd: 

o        på bägge ytorna för en permanent sammanfogning. 
o        på en av ytorna för en sammanfogning som går att flytta. 

Vänta tills limmet inte klibbar. Foga samman ytorna med ett fast tryck. Vänd burken upp och 
ned och spruta hastigt för att rensa munstycket så att det inte täpps igen. 
 
OBS! Kan påverka vissa plastmaterial. Testa alltid på en liten yta innan användning. 
 
Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EG-direktivet 91/155/EEG och tillägg finns för alla 
produkter från CRC. 
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5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas) 
Utseende   : Genomskinlig, gulaktig vätska 
Lukt    :  Lösningsmedel 
Densitet vid 25 °C  :  0.66 
Polymer   :  Styrenbutadiengummi 
Vidhäftningstid  :  Cirka 30 sekunder 
Härdningstid  :  Maximal vidhäftning efter 12/24 timmar 
Temperaturområde  :  Upp till 50 °C (torrt lager) 
Löslighet   :  Löslig i vissa lösningsmedel, olöslig i vatten 
Rekommenderade lösningsmedel  :  CRC Industrial Degreaser 
 

6. FÖRPACKNING 
Aerosol  12 x 500 ml 
 
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi 
att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller 
underförstådd.  
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, 
tillgänglighet av komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta 
tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com. 
Vi rekommenderar att du registrerar dig på webbplatsen för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida 
uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt. 
 
Version  : 10039 08 1106 00 
Datum : 20 December 2006 

 


