
P401on yleiskäyttöinen ohutjuoksuinen pikaliima (syanoakrylaatti), jonka viskositeetti on ke-
skisuuri. Kehitetty vaikeasti liimattaville materiaaleille, jotka vaativat tasaista jännityksen jakau-
tumaa, lujuutta ja kestävyyttä. Erinomainen elastomeereille, nahalle, metalleille, muoveille, pape-
rille, tekstiileille ja puulle.

P401 
PIKALIIMA - UNIVERSAL

APPLIKATIONER
P401 KÄYTTÖKOHTEET
P401 on yleiskäyttöinen pikaliima: Elastomeeri . nahka . metallit . 
paperi . muovit . tekstiilit . puu

OHJE
1. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat, käytä puhdistukseen mielui-
ten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä liimaa säästeliäästi toiselle pinnalle ja paina liitos yhteen.
3. Pidä osia yhdessä noin 60 sekunnin ajan.
4. 1 tunnin kuluttua saavutetaan täydellinen lujuus ilman aktivattoria.

AKTIVAATTORIN KÄYTTÖ
P7455 aktivaattoria tulisi käyttää liimattaessa huokoisia tai kuivia ma-
teriaaleja, joiden kosteuspitoisuus on alhainen. Näin voidaan liimata 
esim. vaneria tai MDF:ää, kun kosteus aktivoi liiman.

NOPEAMPI KOVETTUMINEN
P7455 aktivaattori parantaa merkittävästi tartuntaa ja kovettumisno-
peutta kaikilla pikaliima- / syanoakrylaattityypeillä.

SÄILYTYS
+2°C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpais-
teelta.

YMPÄRISTÖ
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS
P401 20 g pullo . P401C 20 g pullo taustapahvissa.

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Balsa
Nitriilikumi
Neopreeni
EPDM
Teräs
ABS
Polykarbonaatti
Pikakovettuminen

< 3 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
5 - 10 sek
P7455 Activator

LUJUUS

Teräs
Alumiini
Nitriilikumi
ABS
Polykarbonaatti

15 - 25 N/mm2

7 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

MURTORAJA

Nitriilikumi
Neopreeni
EPDM

5 - 15 N/mm2

5 - 15 N/mm2

2 - 6 N/mm2

Esteripohja
Ulkonäkö 
Viskositeetti - Brookfield
Sp3@ 20rpm @ 25°C
Tiheys
Lämpötila-alue

Etyylisyanoakrylaatti
Kirkas neste
90 - 120 cps
Ohutjuoksuinen
1,043
-40°C - +120°C

TEKNISET TIEDOT

P401

TURVALLISUUSOHJEET:   Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin.  Mitään näistä materiaa-
leista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jot-
ka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:lta ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaati-
mukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, 
ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.

TUOTETIEDOT

Toimittaja:
Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi
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