
Anvendelsesteknisk information  

Oplysningerne i dette datablad svarer til den viden, vi har i dag og er baseret på mangeårig erfaring med fremstilling af 
produktet.  

 

2K PU-Plastic Glue 1,5 min. 
 

Egenskaber 
 

4CR 5625 er en hurtigt hærdende 2K polyuretan lim, som er nem at bruge. Limen hærder ved en kemisk reaktion 

af indholdsstofferne i begge komponenter. Resultatet er en polymer, som er bestandig over for høje temperaturer, 

fugt, brændstoffer, mange opløsningsmidler og kemikalier.   

5625 er specielt egnet til små, hurtige og holdbare limfuger og reparationsopgaver (Smart Repair). Da limen 

kan slibes og overlakeres efter kort tid, kan reparationsopgaver hurtigt udføres.   

5625 har en høj grad af stabilitet og en god fyldeevne, som gør den velegnet til brug på lodrette flader. 

Forarbejdning 

 
5625 er udviklet til brug med manuelle eller pneumatiske dispenser pistoler. Det anbefales at sikre korrekt 

blandingsforhold inden brug. Dertil skal patronen indsættes og pistolen aktiveres, indtil materialet kommer fra 

begge kamre. Derefter påsættes blanderøret og en mindre mængde presses ud (ca. 25 – 50 mm) for at sikre 

en korrekt homogen blanding af materialet. 

Korrekt blandet materiale viser en ensartet sort farve, har en cremet konsistens såvel som et glat, skinnende 

udseende. 

Efter afslutningen af arbejdet skal blanderen forblive på patronen indtil næste brug. 

Først ved fornyet anvendelse af 5625 skal blanderøret udskiftes, og en korrekt blanding sikres.  

Tekniske data 

 
Chemical base I Reaktivt polyuretan prepolymer (sort) 

Chemical base II Reaktiv polyol blanding (hvid) 

Massefylde [g/cm³] ~1,45 

Udseende Stabil pasta 

Pot-life (23 °C) 1,5 min. 

Slibbar (23 °C) 10 min. 

Håndterbar (23 °C) 5 min. 

Shore D Hårdhed (EN ISO 868) 63 

Trækstyrke (EN ISO 527) 23 MPa 

Young’s Modulus (EN ISO 527) 420 MPa 

Brudforlængelse (EN ISO 527) 55 % 

Glasomdannelsestemperatur 65º C (ISO 11357) 

 

Lageropbevaring 

Uåbnet originalemballage opbevares indendørs ved 15 – 32 °C.  

Krystalliseret eller ikke homogent materiale må ikke bruges. 

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet originalemballage.  
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