GORILLA-LIM-VEILEDNING
GORILLA GLUE

Flerbrukslim som er utrolig
sterkt og allsidig.

KRAFTIG
MONTERINGSLIM

Monteringslim for alle
byggematerialer. Limer nesten
alle overflater.

TRELIM

SUPERLIM

EPOKSYLIM

Sterkt, hurtigtørkende trelim
med kort festetid.

Gorilla-sterkt superlim som
fester umiddelbart. ImpactTough formel.

Sterkt, permanent og
hurtigtørkende. Fyller ujevne
overflater. Meget allsidig.

Tøffe reparasjoner på forskjellige
overflater, både inne og ute.

Tøffe bindinger som vil vare,
innendørs og ute, til og med
under vann.

Bygg-, tømrer- eller
hobbyprosjekter ved bruk av tre.

Umiddelbare reparasjoner på
mindre innendørs prosjekter.

Tøffe reparasjoner som krever
en slitesterk binding som
fyller sprekker.

Åpen arbeidstid

10 minutter

5 minutter

5 minutter

Kan ikke omposisjoneres

5 minutter

Festetid

1–2 timer

20-60 sekunder

20–30 minutter

10-45 sekunder

30 minutter

Lett håndtering etter to timer

Lett håndtering etter en time

Lett håndtering etter to timer

Lett håndtering etter
60 sekunder

Lett håndtering etter
30 minutter

100 % vanntett

100 % vanntett

D3-vannbestandighet

Ikke anbefalt

Vannbestandig

X

X

X

X

Lysebrun

Hvit

Naturlig trefarge

Ikke transparent

Gjennomsiktig

Kan pusses/
slipes og oljes/beises

Kan pusses/slipes
og overmales1

Kan pusses/slipes
og overmales

Kan pusses/slipes

Kan pusses/slipes, overmales
og oljes/beises1

Velegnet for

Tørketid
100 % på 24 timer

Utendørs bruk

Ekspanderer produktet

Farge når herdet

Overflate bearbeidelse
Tre
Metall
Stein

FOR BRUK PÅ

Keramisk
Glass
Plast2
Murstein
Betong
Skum3
Papir
Gummi
Skal ikke brukes på oljebasert maling. 2Ikke egnet for polypropylen (PP) eller polyetylen pe (PE). 3Anbefales ikke for etylen-vinylacetat (EVA)-skum.

1

GORILLA-TAPE-VEILEDNING

Velegnet for

LERRETSTAPE

GJENNOMSIKTIG TAPE

MONTERINGSTAPE

En rekke husholdningsprosjekter, reparasjoner
og monteringer, innendørs og utendørs.

Monteringer som må være luft- eller
vanntett f.eks. gummibåt eller plaskebasseng.
Velegnet som beskyttelsestape.

Permanent montering på
en rekke overflater.

Hovedfunksjoner
Dobbelt
limlag1

Vannbestandig

Vannbestandig

Fuktbestandig

Høy styrke

Fleksibel

Høy styrke

100 % vanntett

Fester også
under vann2

Fester til rue og
glatte overflater

Værbestandig

Innendørs/
Utendørs

Fuktbestandig

Lufttett

UV-bestandig

Fungerer under
ekstreme temperaturer
Fester på rue og
glatte overflater

Fester på ujevne overflater

Permanent
1

Sammenlignet med konkurrerende lerretsteip 2 Overflater må være rene, glatte, ikke-porøse og vann må gnis/presses ut fra under teipen. Ikke til bruk under trykk eller på sømmer. Overlappende teip kan forårsake lekkasjer.

