Skräddarsydda smältlim
för hantverk och industri

➤ FOLCO® MELT EB 1750 – allround-limmet
•
•
•
•
•
•

För tunna och tjocka kantlister
Finns i natur, svart, vitt eller brunt
Universellt användbart
Ren bearbetning
Hög initial bindningstyrka
Snabb presstid

➤ FOLCO® MELT EB 1756 – lättviktaren
•
•
•
•
•
•
•
•

För tunna och tjocka kantlister
Även för massivt trä
Mycket tunn fog
Drygt
Lämpar sig även för bearbetningscentra och softformning
Utmärkta adhesionsegenskaper
Ren bearbetning
Extremt hög initial bindningstyrka

➤ FOLCO® MELT EB 1851 – den kompromisslösa
•
•
•
•
•
•
•

För tunna och tjocka kantlister
Även för massivt trä
Mycket hög hållfasthet
Lämpar sig även för bearbetningscentra
Hög värmebeständighet
Ren bearbetning
Hög initial bindningstyrka

Lim – En livslång förbindelse!
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Användningsområden och egenskaper

För tunna kantlister i standard material - i synnerhet
melamin- och fanerkanter till konventionella kantlistmaskiner. Ren bearbetning, god återsmältning.
Snabb presstid.

För kantlister i standard material till konventionella
kantlistmaskiner. Universellt användbart, ren bearbetning, hög initial bindningsstyrka, snabb presstid.
Finns även i vitt, svart och brunt.

För kantlister i standard material till kantlimningsmaskiner och bearbetningscentra. Lämpar sig för
softformning. Universellt användbart, hugger snabbt,
ren bearbetning, hög initial bindningsstyrka.
För kantlister i standard material på kantlimningsmaskiner och bearbetningscentra. Hugger snabbt,
hög värmebeständighet, ren bearbetning, hög initial bindningstyrka.
Ommantling av träprofiler med dekorfilm på
ommantlingsmaskiner. Hög starthållfasthet, god
eftersmältning, ren bearbetning, lämpar sig för
applicering med munstycke.
Diverse montagelimningar, viksystem. Ofyllt, utmärkta adhesionsegenskaper, hög starthållfasthet,
god återsmältning, lämpar sig för applicering med
munstycke, medellång öppentid.

Leverans i 25 kg eller 20 kg säck. Vi berättar gärna mer om våra andra smältlim.
Välkommen att fråga oss!
Inte bara certifikat från ”ift-Rosenheim” och ”eph Dresden” bekräftar den höga kvaliteten på våra limmer – det gör även många av våra kunder. Det är inte utan anledning
att vi råkar vara den just nu snabbaste tillverkaren av trälimmer Certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008 och miljöledningssystemet ISO 14001:2004.
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