
Distributor program

Jowat limprogram för applikationer inom 
trä- och möbelindustrin:
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Industrilim för trä- 
och möbelindustrin 



PVAc lim · Vitlim
för trä och planlimning

Applikation:

Grundläggande 
information:

Handhavande:

Appliceringsmängd:

Förpackningar:

Min presstid vid 20°C

Öppen tid vid 20 ˚C:

Pot-Life (Anv,tid efter inb-
landning av härdare):

Jowacoll® 
113.10

Jowacoll® 

124.79
Jowacoll® 

103.70
Jowacoll® 

110.40

Presstryck:

D2 vitlim, ekonomiskt 1-kompo-
nents  snabbindande lim för de 
allra flesta interiöra limningar inom 
träindustrin. Lämpar sig mycket väl 
för montering och planlaminering. 

PVAc dispersion (vitlim). 
Utmärkande egenskaper: snabb 
monteringstid, kort öppettid. Klarar 
de allra flesta av kommersiella 
träslag och träbaserat skivmaterial.  
Där snabba pressapplikationer 
med kortast möjliga monteringstid 
efterfrågas. Limning av plana ytor. 
Hög slutstyrka samt motstånds-
kraftig elastisk limfog.

Appliceras med pensel, munstycke, 
vals, rulle eller spackel. Material 
som skall limmas samman måste 
vara fria från damm samt hela 
och rena. Ytorna får ej vara feta, 
oljiga eller förorenade. Ett perfekt 
limresultat kräver torra och nyhy-
vlade/putsade ytor med högsta 
planhet för bästa slutresultat. Träts 
rekommenderade fuktkvot ligger 
mellan 6-10%. Normalt räcker det 
att applicera limmet på en sida. 
Min-temp för material som skall 
limmas samman är +10-15 °C. 

3-5 minuter beroende på tempera-
tur på material samt i lokal

Ej tillämpbar

Ca: 3 minuter

100 - 160 g/m2

10 kg:s , 25 kg:s

D2 vitlim, 1-komponents
trälim för planlimning av 
laminat, linoleum och fanér.                                      
Ett bra limalternativ att limma 
högtryckslaminat mot träbaserat 
skivmaterial med etc. Fungerar 
också att limma ytbeklädnad mot 
pappersbelagd gips.

PVAc dispersion (vitlim). 
Utmärkande egenskaper: Lång 
öppentid, Både hög initial samt 
slutstyrka, stark elastisk limfog. 
Lättrengjort. Låg viskositet, god 
fyllnadsgrad.

D3 vitlim, allround trälim för alle-
handa limningar inom träindustrin.                                        
Ett lim som ger ett mycket djupt 
och starkt limförband. Lättrengjort 
samt skonsamt mot verktyg som 
ex, hyvelstål, sandpapper mm.                                                     
Kan enkelt uppgraderas till D4 
med tillsats av 5% härdare Jowat® 
195.40.

Formaldehydfri PVAc-disper-
sion (vitlim). Missfärgning av 
garvsyreberikade träslag samt me-
tallföremål reduceras eller uteblir 
helt beroende på att produkten är 
pH-neutral (PH6). Möter  limklass 
D3 EN 204/205. 

Appliceras med pensel, muns-
tycke, vals, rulle eller spackel. 
Material som skall limmas sam-
man måste vara fria från damm 
samt hela och rena. Ytorna får ej 
vara feta, oljiga eller förorenade. 
Ett perfekt limresultat kräver torra 
och nyhyvlade/putsade ytor med 
högsta planhet för bästa slutre-
sultat. Träts rekommenderade fukt-
kvot ligger mellan 6-10%. Normalt 
räcker det att applicera limmet på 
en sida. För hårda och feta träslag 
är dubbelsidig applicering en nöd-
vändighet. Detta förfarande ger 
med automatik längre öppentid. 
Min-temp för material som skall 
limmas samman är +5 °C.

D3 vitlim, PH-Neutralt 1-kom-
ponents trälim för allehanda 
trälimningar. Lämpar sig mycket väl 
för sammanfogning där krav på för-
höjd fuktresistens efterfrågas eller 
krävs. Utmärkt där kravet på hög 
stresstålighet efterfrågas som t,ex 
trappor, parkett mm. Ett mycket bra 
all-round lim för mjuka- och  hårda 
träslag samt för laminering.  

PVAc dispersion (vitlim). 
Utmärkande egenskaper: 
Mellanlång öppentid, Både hög 
initial samt slutstyrka, mycket stark 
limfog. Lättrengjort. Låg viskositet 
borgar för bra penetration även 
på hårda och feta träslag, god 
fyllnadsgrad av fog.

Appliceras med pensel, munstycke, 
vals, rulle eller spackel. Material 
som skall limmas samman måste 
vara fria från damm samt hela 
och rena. Ytorna får ej vara 
feta, oljiga eller förorenade. Ett 
perfekt limresultat kräver torra och 
nyhyvlade/putsade ytor med högsta 
planhet för bästa slutresultat. Träts 
rekommenderade fuktkvot ligger 
mellan 6-10%. Normalt räcker det 
att applicera limmet på en sida. 
Min-temp för material som skall 
limmas samman är +10-15 °C. 
Kan ge missfärgningar av limfog 
på träslag innehållande garvsyra 
(Tanniner, Polyfenoler)

Appliceras med pensel, munsty-
cke, fingerskarvsutrustning, vals, 
rulle eller spackel. Material som 
skall limmas samman måste vara 
fria från damm samt hela och 
rena. Ytorna får ej vara feta, oljiga 
eller förorenade. Ett perfekt limre-
sultat kräver torra och nyhyvlade/
putsade ytor med högsta planhet 
för bästa slutresultat. Träts rekom-
menderade fuktkvot ligger mellan 
6-10%. Normalt räcker det att 
applicera limmet på en sida. Hårda 
och/eller mycket feta träslag som 
ex, Teak bör appliceras på båda 
arbetsstyckena. Min-temp för ma-
terial som skall limmas samman är 
+10-15 °C. Kan ge missfärgningar 
av limfog på träslag innehållande 
garvsyra (Tanniner, Polyfenoler). 
Dit räknas Ek vanligtvis som det 
mest utmärkande träslaget.

 > 0,5 N/mm²

D3 vitlim, högkvalitativt trälim 
för allmänna limningar inom 
träindustrin. Klarar de allra flesta 
kommersiella träslag samt träbase-
rat skivmaterial så som spånskiva, 
Mdf, OSB och Plywood mm.                                                
Fungerar  utmärkt för hög-
frekvens-pressning (HF).                                               
Kan enkelt uppgraderas till D4 
med tillsats av 5% härdare Jowat® 
195.40.

PVAc dispersion, (vitlim). Uppfyller 
limklass D3 som standard enligt 
EN 14257 samt WATT`91. Vid 
inblandning av 5% (PPW) härdare 
Jowat Cross Linking Agent 195.40 
uppfylls kraven för D4 enligt EN 
204/205. PPW= Part Per Weight

Appliceras med pensel, muns-
tycke, vals, rulle eller spackel. 
Undvik kontakt med järnhaltiga 
material då dessa kan förorsaka 
missfärgningar. Träslag med 
hög garvsyra ex: Ek, kan ge 
missfärgade limfogar. Material 
som skall limmas samman måste 
vara fria från damm samt hela 
och rena. Ytorna får ej vara feta, 
oljiga eller förorenade. Ett perfekt 
limresultat kräver torra och nyhy-
vlade/putsade ytor med högsta 
planhet för bästa slutresultat. Träts 
rekommenderade fuktkvot ligger 
mellan 6-10%. Normalt räcker 
det att applicera limmet på en 
sida. För hårda och feta träslag är 
dubbelsidig applicering en nöd-
vändighet. Detta förfarande ger 
med automatik längre öppentid. 
Min-temp för material som skall 
limmas samman är +15 °C.

Jowacoll® 

103.30

Viskositet vid 20 ˚C 
(Brookfield):

Ca: 16 500 mPas

Lagrings föreskrifter: Förvaras med stängt lock i 
original-förpackning, svalt och torrt 
+15-25°C. Information om bäst före 
datum, se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

8 -10 minuter beroende på tempe-
ratur på material samt i lokal

Ej tillämpbar

Ca: 15 minuter

100 - 150 g/m2

10 kg:s , 25 kg:s

 > 0,2 N/mm²

Ca: 19 500 mPas

Förvaras med stängt lock i 
original-förpackning, svalt och torrt 
+15-25°C. Information om bäst före 
datum, se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

5 -6 minuter beroende på tempe-
ratur på material samt i lokal

5 h ( 300 min) vid inblandning av 
härdare 195.40

Ca: 8 minuter

125 - 150 g/m2

25 kg:s

 > 0,2 N/mm²

Ca: 6 500 mPas

Förvaras med stängt lock i 
original-förpackning, svalt och torrt 
+15-25°C. Information om bäst före 
datum, se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

5-7 minuter beroende på tempera-
tur på material samt i lokal.

Ej tillämpbar

Ca: 30 minuter

150 - 200 g/m2

10 kg:s, 25 kg:s

 > 0,5 N/mm²

Ca: 10 000 mPas

Förvaras med stängt lock i 
original-förpackning, svalt och torrt 
+15-25°C. Information om bäst före 
datum, se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

5-8 minuter beroende på tempera-
tur på material samt i lokal

5 h ( 300 min) vid inblandning av 
härdare 195.40

Ca: 30 minuter

150 - 200 g/m2

1 kg:s, 10kg:s, 25 kg:s

 > 0,5 N/mm²

Ca: 12 000 mPas

Förvaras med stängt lock i 
original-förpackning, svalt och torrt 
+15-25°C. Information om bäst före 
datum, se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.



Jowat® 

195.60
Jowacoll® 
114.60

Jowat® 

195.40
Jowacoll® 

107.20
Jowacoll® EPI
102.49

Härdarkomponent till Jowacoll® 
EPI 102.49. 

Förhöjer PVAc limmets vattenre-
sistens samt dess grundläggande 
limegenskaper

Mixas in 15% härdare med Jowa-
coll® 102.49 för förhöjd vattenresi-
stens. Blandningen möter då upp 
limklass D4 EN 204/205. Behållare 
som innehåller mixad PVAc 
dispersion med härdare skall inte 
förseglas med lock då CO2 bildas 
efter mixning. Hållbarhet på mixad 
blandning 4-8 timmar beronde på 
PVAc dispersion. Se respektive 
produkt.

Tapplim för mjuka och hårda 
träslag, träbaserat skivmaterial. An-
vänds vanligtvis i C-tapp maskiner. 
Kan också användas helt manuellt. 

PVAc dispersion (vitlim) Lågvisköst 
tapplim, stark elastiskt limfog.

Appliceras vanligtvis via tap-
plimsmaskiner för optimal och 
kostnadseffektiv process. Undvik 
kontakt med järnhaltiga material. 
Tapparna bör vara så torra som 
möjligt för bästa svällningseffekt när 
limningen startas. Bra häng i limmet 
vilket motverkar dropp och söl. Re-
kommenderat storlek på munstycke 
Ø 0,4-0,6 mm.

Härdarkomponent till Jowacoll® 
110.40 och Jowacoll® 103.30 för att 
uppnå limklass D4

Förhöjer PVAc limmets vattenre-
sistens samt dess grundläggande 
limegenskaper

Mixa in 5% Jowat 195.40 med 
Jowacoll® 103.30 för förhöjd vat-
tenresistens. Blandningen möter 
då upp limklass D4 EN 204/205. 
Behållare som innehåller mixad 
PVAc dispersion med härdare skall 
inte förseglas med lock då CO2 
kan bildas efter mixning. Hållbar-
het på mixad blandning 4-8 timmar 
beronde på PVAc dispersion. Se 
respektive produkt.

D4 vitlim, 1-komponents trälim  
med mycket låg egenlunkt där 
förhöjt krav på vattenfast limfog 
efterfrågas. Lämpligt till b.la utom-
husmöbler och fingerskarvning.                                               
Klarar såväl mjuka samt hårda 
träslag samt allt övrigt träbaserat 
skivmaterial.

PVAc dispersion (vitlim). Uppfyller 
limklass D4 EN 204/205 samt 
WATT 91 (7.0 N/mm2 vid +80 °C)

Appliceras med pensel, munsty-
cke, vals, rulle, fingerskarv eller 
spackel. Undvik kontakt med 
järnhaltiga material då dessa kan 
förorsaka missfärgningar. Träslag 
med hög garvsyra ex: Ek, kan ge 
missfärgade limfogar. Material 
som skall limmas samman måste 
vara fria från damm samt hela 
och rena. Ytorna får ej vara feta, 
oljiga eller förorenade. Ett perfekt 
limresultat kräver torra och nyhy-
vlade/putsade ytor med högsta 
planhet för bästa slutresultat. Träts 
rekommenderade fuktkvot ligger 
mellan 6-10%. Normalt räcker 
det att applicera limmet på en 
sida. För hårda och feta träslag är 
dubbelsidig applicering en nöd-
vändighet. Detta förfarande ger 
med automatik en längre öppentid. 
Min-temp för material som skall 
limmas samman är +6 °C.

En produkt som lämpar sig mycket 
väl där kraven på hög fuktighetsre-
sistens, mekanisk slutstyrka, god 
fyllnadsgrad av limfog, relativ 
resistans mot lösningsmedel, 
långtids-resistans mot nedbrytning 
är ett krav eller önskemål. Denna 
produkt skall alltid användas 
tillsammans med Jowat® Crosslin-
king Agent 195.60 med en 15%-ig 
inblandning. 
( 102.49 + 195.60 = 100:15 PPW 
(part per weight)  Efter inblandning 
av härdare 195.60 möter den 
mixade blandningen limklass D4 
EN 204/205 samt värmebeständig-
hetsnormen WATT 91  (7.0 N/mm2 

vid +80 °C)

Appliceras med pensel, muns-
tycke, vals, rulle eller spackel. 
Undvik kontakt med järnhaltiga 
material i lägre klasser än rostfritt 
stål (Tysk std V2A) då dessa kan 
förorsaka missfärgningar. Material 
som skall limmas samman måste 
vara fria från damm samt hela och 
rena. Ytorna får ej vara feta, oljiga 
eller förorenade. Ett perfekt limre-
sultat kräver torra och nyhyvlade/
putsade ytor med högsta planhet 
för bästa slutresultat. Träts rekom-
menderade fuktkvot max 15%. 
Normalt räcker det att applicera 
limmet på en sida. För hårda 
och feta träslag är dubbelsidig 
applicering en nödvändighet. Detta 
förfarande ger med automatik en 
längre öppentid. Min-temp för ma-
terial som skall limmas samman 
är +10-15 °C. Lim och härdare 
Kan upplevas som svårblandat. 
Mixas väl. Kan ge missfärgningar 
av limfog på träslag innehållande 
garvsyra ( Tanniner, Polyfenoler)

Tapplim för mjuka och hårda 
träslag, träbaserat skivmaterial. 
Används vanligtvis i C-tapp maski-
ner. Kan också användas 
helt manuellt. 

PVAc dispersion (vitlim),  Mellanvis-
köst tapplim, starkt elastiskt limfog.

Appliceras vanligtvis via tap-
plimsmaskiner för optimal och 
kostnadseffektiv process. Undvik 
kontakt med järnhaltiga material. 
Tapparna bör vara så torra som 
möjligt för bästa svällningseffekt när 
limningen startas. Bra häng i limmet 
vilket motverkar dropp och söl. Re-
kommenderat storlek på munstycke 
Ø 0,4-0,6 mm.

Jowacoll® 

103.30
Jowacoll® 
114.80

2-komp co-polymer för limning av 
hårda & feta träslag som t,ex: Ek, 
Bok, Ask, Meranti, Teak, Accoya® 
och Valnöt samt andra tropiska 
och inhemska träslag med höga 
egenhalter av hartser ( Gran, 
Fur). Klarar att limma virke med 
en fuktighetshalt upp till 15%.                                                   
Lämpar sig även för enklare kon-
struktioner som ex, skateboards, le-
kredskap, fönsterbågar & ytterdörrar. 
Klarar utomhusexponering samt tufft 
klimat med hög påfrestning med för 
ändamålet adekvat ytskydd i form av 
Olja, Färg etc.

5 h ( 300 min) vid inblandning av 
härdare 195.40

Ej tillämpbar

Se respektive limsort. 103.30 klarar 
max 5 h. (300 min)

Se respektive limprodukt

Se respektive limprodukt

1,25 Kg

Se respektive limprodukt

Ca: 1 300 mPas

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

Ca 10 minuter beroende på tem-
peratur på material samt i lokal.

Ej tillämpbar

Ca: 20 minuter

125 – 150 g/m2

10 kg:s, 25 kg:s

 > 0,5 N/mm²

Ca: 6 000 mPas

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

10 kg:s, 25 kg:s

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

10 kg:s, 25 kg:s

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

1,25 Kg

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

10 kg:s, 25 kg:s

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen, svalt och torrt i 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

8-12 minuter beroende på tempe-
ratur på material samt i lokal

2 h (120 min)

Min 25 minuter, gärna längre om 
det går. Ökar slutstyrkan.

150 – 200 g/m2

 ≥ 0,5 N/mm²

Ca: 11,000 mPas

Ej tillämpbar

Se respektive limsort. 102.49 klarar 
max 5 h. (300 min)

Se respektive limprodukt

Se respektive limprodukt

Se respektive limprodukt

Ca: 300 mPas

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ca: 350 mPas

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ca: 9 500 mPas

PVAc lim · Vitlim
Konstruktionslim - Tapplim



Smältlim
för kantlister

Applikation:

Grundläggande 
information:

Handhavande:

Densitet:

Förpackningar:

Viskositet vid process 
temp:

Viskositet vid 20 ˚C 
(Brookfield):

Jowatherm® 
280.50/51

Jowatherm® 
288.60

Jowatherm® 
237.10/11

Jowatherm® 
284.70/71

Presstryck:

EVA-baserat allround 
smältlim för rak kantlist-
ning, softformning och BAZ.                                                
Utmärkt adhesion för kantlister 
tillverkade av HPL, PVC, 
ABS, PP, papper och fanér.                                                
En förträfflig all-rounder för dig 
med krav på fogens utseende 
och styrka. Ändelsen 50 = Svagt 
beige, Ändelsen 51 = Vit limfog.                                                
EVA = Etyl-Vinyl-Acetate

Goda vätande egenskaper, hög 
klistrighet, elastisk limfilm, utmärkt 
adhesion och hög värmebestän-
dighet. Hög resistens mot koxning 
i smältenheten. Mycket goda 
mekaniska processparametrar, 
trådfri applikation vid rätt temp och 
maskininställning. Återmjuknings-
punkt vid + 95°C.  Det „mjöl“ som 
förekommer i förpackningen är till 
för att motverka att granulaterna 
klibbar samman vid stapellagring 
eller förhöjd lagringstemperatur.

För långsamma samt snabba 
helautomatiska kantlistmaskiner 
med applikation via rulle eller spalt-
munstycke. Arbetar i ett omfång 
mellan 10-80 m/min. De material 
som skall sammanfogas skall vara 
torra, fria från damm och ytorna 
skall vara fria från olja och fett. 
Fuktigheten i materialet skall vara 
ca 8-10%.  Minimum temperatur 
för ytor, lim och omgivning skall var 
ca +18 °C, undvik drag. Process 
temperatur bör vara mellan +180-
200 °C

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 1,1 g/cm³

25 kg:s

Fyllt EVA-baserat smältlim för 
rakkantlistning. Utmärkt adhesion 
för kantlister tillverkade av HPL, 
PVC, ABS, PP, papper och 
fanér. För rak kantlistning. Bra 
klistrighet och snabb fixering 
av list. Ändelsen 50 = Svagt 
beige, Ändelsen 51 = Vit limfog.                                               
EVA = Etyl-Vinyl-Acetate

Mycket goda smältegenskaper, bra 
vätande egenskap, elastisk limfilm, 
utmärkt adhesion och hög värme-
beständighet. Medelhög resistens 
mot koxning i smältenheten. Ger 
trådfri applikation vid korrekt 
inställd maskin. Det „mjöl“ som 
förekommer i förpackningen är till 
för att motverka att granulaterna 
klibbar samman vid stapellagring 
eller förhöjd lagringstemperatur.

Högpresterande  PO smältlim 
passande de vanligaste kantlist-
materialen som marknaden har att 
erbjuda. Från hartspreparerade 
pappersvarianter till fanerkantlister 
och polyester samt CPL-lister. 
Ändelsen 10 = Svagt beige 
kulör, Ändelsen 11 = vit limfog                                                 
PO = Polyolefin

Lång öppentid och högt hot-tack 
(värmehugg). Mycket god adhesi-
on samt hög återmjukningspunkt 
(+130°C). Leveransformen är 
granulat i lättsmält utförande. Det 
„mjöl“ som förekommer i förpack-
ningen är till för att motverka att 
granulaterna klibbar samman vid 
stapellagring eller förhöjd lagring-
stemperatur.

Klarar att köras i hastigheter 
överstigande 20 m/min. Ger en 
tunn och slimmad limlinje vid rätt 
inställd maskin. Klarar sig bra i 
smält utförande kopplat till höga 
temperaturer utan att för den delen 
kocksa och skapa produktionsstör-
ningar. Vid rätt balans i temperatur 
och hastighet ger denna produkt 
en trådlös applicering (änglahår). 
Material som används skall vara 
fritt från damm och fett samt vara 
torrt. Träts fuktkvot bör ligga mel-
lan 8-10% för bästa resultat.

Ekonomiskt  EVA-baserat 
smältlim för rakkantlist-
ning med hög fyllnadsgrad.                                          
God adhesion för kantlister 
tillverkade av HPL, PVC, ABS, 
PP, papper och fanér. Utmärkt för 
tunna kantlister samt softform-
ning. Ändelsen 70 = Svagt 
beige, Ändelsen 71 = Vit limfog.                                              
EVA = Etyl-Vinyl-Acetate

Mycket goda smältegenskaper, bra 
vätande egenskap, elastisk limfilm, 
utmärkt adhesion och hög värme-
beständighet. Medelhög resistens 
mot koxning i smältenheten. Ger 
trådfri applikation vid korrekt 
inställd maskin. Det „mjöl“ som 
förekommer i förpackningen är till 
för att motverka att granulaterna 
klibbar samman vid stapellagring 
eller förhöjd lagringstemperatur.

För långsamma samt snabba 
helautomatiska kantlistmaskiner 
med applikation via rulle. Arbetar i 
ett omfång mellan 12-60 m/min. De 
material som skall sammanfogas 
skall vara torra, fria från damm 
och ytorna skall vara fria från olja 
och fett. Fuktigheten i materialet 
skall vara ca 8-10%.  Minimum 
temperatur för ytor, lim och om-
givning skall var ca +18 °C, undvik 
drag. Process temperatur bör vara 
mellan +180-200 °C.

För långsamma samt snabba he-
lautomatiska kantlistmaskiner med 
applikation via rulle. Arbetar i ett 
omfång mellan 20-60 m/min. De 
material som skall sammanfogas 
skall vara torra, fria från damm 
och ytorna skall vara fria från olja 
och fett. Fuktigheten i materialet 
skall vara ca 8-10%.  Minimum 
temperatur för ytor, lim och om-
givning skall var ca +18 °C, undvik 
drag. Process temperatur bör vara 
mellan +190-210 °C.

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Allround fyllt PUR-baserat  smältlim 
för automatiska kantlistmaskiner 
samt ommantlingslinjer. Mycket 
brett applikationsområde. För kant-
lister tillverkade av HPL/CPL, pol-
yester, PVC, ABS, PP, papper, solitt 
trä  och fanér. Ändelsen 50 = Svagt 
beige, Ändelsen 51 = Vit limfog.                                             
PUR = Polyurethane

Ett lim för de snabba proces-
serna med hög initial styrka. 
Genomhärdat inom ett par dagar 
vid rätt lagringsförutsättningar. 
Är beroende av luftfuktighet och 
fuktigheten i materialet för en jämn 
och stabil uthärdning. God elasti-
sitet vid låga temperaturer samt 
hög resistens mot lösningsmedel. 
Uppfyller högsta standarden inom 
kantlistning för vattenresistent 
„osynlig limfog“

Skall användas i maskinell utrust-
ning med luftfuktighetsförseglade/
kapslade smältenheter. Finns 
även i Holz-Her förpackningar 
samt i granulat. Processtempe-
ratur: ca +140 °C ( beroende på 
applikations metod). Härdningstid 
ca 5 dagar beroend på omgivande 
temp och luft/materialfuktighet.  

Jowatherm-
Reaktant® 607.50/51

Förbruknings mängd: Se tekniskt datablad

Lagrings föreskrifter: Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 1,3 g/cm³

25 kg:s

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Se tekniskt datablad

Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 1,5 g/cm³

25 kg:s

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Se tekniskt datablad

Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 1,1 g/cm³

25 kg:s

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Se tekniskt datablad

Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 1,3 g/cm³

600 gr, 310 ml, 2,5 kg

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Se tekniskt datablad

Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 



Speciallim • Rengörings produkter
2K SE polymer          Instant glue              Urea resin glue        Separating agent     Hand cleaner 

Jowat® 

402.40
Jowat® 
407.50

Jowat Power PUR® 
687.40

Jowat® 

690.00
Jowat® 

900.00

Limrengörning „BIO-Cleaner“ med 
svag doft av citrus. Effektiv och 
uppskattad.

I vätskeform och färglöst utförande. 
Framställt av organiskt naturliga 
råvaror. Används rumstempurerad. 
Får ej upphettas.  Viktigt: Undvik 
kontakt med heta och varma ytor 
samt elektriska anordningar eller 
anslutningar.

Fyll en behållare med önskad 
mängd av vätskan. Låt det som skall 
rengöras ligga i blöt tills önskad 
effekt uppnåtts. Detta kan komma 
att variera helt beroende på vilken 
typ av limrester man vill tvätta 
bort. Vissa typer så som PUR-lim 
fugerar dock ej här. Ej heller andra 
tvåkomponentssystem med kemisk 
härdning. Till detta krävs andra 
rengörningsprodukter. PvaC och 
liknande produkter rengörs med 
mycket gott slutresultat. Andra 
thermoplastiska limrester likaledes. 
Vid rengörning ute på linjen hälls 
vätskan över området som skall 
rengöras så det får väta in väl. 
Därefter torkar/gnuggar man bort 
föroreningen med trasa. Upprepa vid 
behov. Lämplig som våttvätt innan 
applicering av släppmedel 900.00

Handrengöring. Mycket snabb, 
mild handrengöring. Trevlig doft, 
kliniskt testad

Utmärkt rengörande, ekonomisk 
och mild handrengörare. Återfettar 
huden, fri från silikoner, kolväte ba-
serade terpentener. Innehåller inga 
slipmedel som kan täppa till brunnar 
och avlopp.

Fördela en lite klick med handrengö-
ringsmedel jämnt över den nedsmut-
sade handen utan att tillföra vatten. 
Gnid huden tills all smuts är borta 
torka sedan handen på en trasa. 
Skölj där efter handen med rent 
vatten och tvål tills all handrengöring 
är borta. Vid kraftigt nedsmutsade 
händer uppreda rengöringen. 
Skydda händerna med handkräm 
för motverka uttorkning av skinnet. 
Efter användning stäng locket väl till 
handrengöringsburken.

Högkvalitativt och lågfoamande 
PUR-lim för högt ställda krav. För 
allehanda limningar av fönsterbå-
gar, ytterdörrar, exteriöra trappor 
samt möbler för utomhusbruk. 
Utmärkt för hårda, feta och 
exotiska träslag. Fungerar även 
för laminering av mineralbaserade 
kärnmaterial, keramiska samt 
många andra byggnadsmaterial 
och metall. Allt i övrigt en mycket 
stabil och potent produkt.  

1-komponents, flytande polyuret-
hanbaserat pre-polymer, fritt från 
lösningsmedel och formaldehyd. 
Härdar med hjälp av omgivande 
luftfuktighet samt fukten i 
materialet. Extremt hög slutstyrka, 
nästan osynlig limfog efter sam-
manfogning och härdning. Möter  
limklass D4 EN 204/205 samt 
värmebeständighetsnormen enligt 
WATT 91 > 7.0 N/mm2 vid 80 °C.
IMO certifierad enl. A.1/3.18 e. 
(Båtrattsmärkning, minimerad 
flamspridning). Sammanfogat virke 
av lärk skall skyddas mot direkt 
vattenkontakt. 

Applicering sker enklast med spa-
ckel eller gummirulle. Det material 
som skall sammanfogas skall 
vara fria från damm och ytan skall 
inte vara fet eller oljig. En perfekt 
sammfogning kräver torra ytor som 
passar bra mot varandra. Vid sam-
manfogning av, icke sugande ytor 
samt trä med lägre fuktighetsgrad 
än 8%, skall limfogen eller ytorna 
befuktas med vatten. Enklare typ 
av blomdusch fungerar alldeles 
utmärkt. Överdosera ej mängden 
vatten. Max 3% vatten i relation till 
limmängd. Presstryck vid lamine-
ring och/eller sammanfogning skall 
vara minst 0.6 N/mm². Applicera 
pressverktyg samt redskap med 
Jowat® Släppmedel 900.00 för att 
förenkla rengöring. Öppen tid upp 
till 40 min. Minimum press tid 15 
min, temperatur för ytor, limfog 
och omgivning är +10 °C. Svagt 
foamande fog.

2-komp SE polymer lim för mycket 
flexibel sammanfogning av olika ty-
per av material så som plast, metall 
och gummidetaljer, trä, glas, betong 
och mineralbaserat material. Fun-
gerar även utmärkt till försegling av 
sömmar och gjutjärnsstycken. Ett 
utmärkt lim när man efterfrågar en 
flexibel och elastisk limfog.

2-komponents hybridsystem 
av epoxy och silan hartser. 
Pastaliknande limmassa med 
god utflytnad och spridnings-
förmåga. Fri från isocyanter och 
lösningsmedel. Resisten mot 
ålder- och värme upp till +120 °C 
som permanent processtempe-
ratur. Produkten klarar även av 
tillfälligt förhöjd värmeexponering. 
Limfogen absorberar drag och 
vibrationer. Fogen i sig kan ha en 
ljud & vibrationsdämpande effekt 
på den limmade konstruktionen 
oavsett material.

De material som skall sammanfo-
gas skall vara fria från damm och 
ytan skall inte vara fet eller oljig. 
Applisering sker med tillhörande 
statiskt mixerrör. Större blandnin-
gar kan även blandas automatiskt i 
större behållare eller för ändamålet 
adekvat maskinell limutrustning 
som sedan appliceras med en 
tandad spackel eller genom mas-
kinens egna appliceringsutrustning 
inom härdningstiden på 25-30 min. 
Applicera på ena ytan och fixera 
sedan båda ytorna mot varandra. 
Provlimningar utförda av tilltänkt 
material rekommenderas starkt. 
Detta bör/skall göras. Inga bubblor 
skapas i fogen under härdnings-
processen. Tuben passar i en 
vanlig s.k silikonspruta.

Olje/vaxdispersion. Ger Utmärkt 
skydd där lim annars torkar in och 
försvårar rengörning, Ger en lägre 
friktion över glidytor. Högeffektivt.

Stryk på de önskade ytorna tunt 
och jämnt med hjälp av en trasa 
eller svamp så att släppmedlet 
täcker hela den önskvärda ytan. Vi 
rekommenderar att bestryka fomr-
bordet under tiden det fortfarande 
är varmt. Släppmedlet läggs på 
efter annan rengörning har gjorts 
för optimal effekt. 

Spol-  och rengöringsmedel för 
PUR-smältlimmer i granulatform.

Stoppar reaktionen samt rengör 
och säkrar den maskinella 
utrustningen mycket effektivt. 
Goda rengöringsegenskaper som 
vid löpande användning också 
förlänger livstiden på värmeslangar 
mm. Ett måste om man arbetar 
med PUR-smältlim då denna typ 
av rengöring är det enda som 
klarar av att rengöra samt avbryta 
PUR-uthärdningen.  

Spola ut allt lim från systemet. 
Fyll sedan smältenheten med 
Jowat Spolmedel 930.94 och 
låt det smälta enligt föreskriven 
temperatur. Spola ut allt spolmedel 
genom tank/slang och munstycke. 
Upprepa proceduren så att allt 
PUR-lim är borta. Innan enheten 
kan användas igenom måst ALLT 
spolmedel spolas bort med nytt 
PUR lim. Spola igenom enheten 
enligt ovan. Om inte allt spoleme-
del har spolats ut kan Spolmedlet 
förhindra PUR limmet att härda 
ordentligt. 

Jowatherm-
Reaktant® 607.50/51

Jowat® Spolmedel 
930.94

Släppmedel. Appliceras på alla 
icke sugande ytor för att underlätta 
rengöring. Allt från matarbanor till in-
matningsbanor i såg och hyvellinjer. 
Ger ett bra skydd som försvårar lim 
att fastna i pressar o,dyl i samband 
med limsöl.

Ca: 6 000 mPas

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

0,5 kg:s 12 kg:s 25 kg:s

> 0.6 N/mm²

Ej tillämpbar

Förvaras med stängd kapsyl i 
originalförpackningen svalt och torrt 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

Ca: 50 000 mPas (mixad massa)

Låt ligga fixerat i rumstemp min 
2h. Fullt uthärdat efter 1 vecka. 
Testas fram helt efter varje 

Ej tillämpbar

205 gr/tub

 > 0,2 N/mm²

Ej tillämpbar

Förvaras med stängd kapyl i original 
förpackningen svalt och torrt 15-25 
°C. Information om best före datum 
se information på etiketten. 

1 kg:s 9 kg:s 25 kg:s 

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen svalt och torrt, + 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

0,5 kg burk

Förvaras med stängt lock i original 
förpackningen svalt och torrt 15-25 
°C. Information om best före datum 
se information på etiketten. 

1 kg:s

Förvaras med stängt lock i origi-
nalförpackningen svalt och torrt, + 
15-25 °C. Information om best före 
datum se information på etiketten. 
Skyddas mot frost.

5 kg:s , 20 kg:s

Förvaras i väl försluten originalför-
packning svalt och torrt 15-20 °C. 
Information om best före datum se 
information på etiketten. 

pastaliknande, typ som nivea-
creme

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Tunna skickt som repeteras helt 
efter behov

Vätska

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Blötläggning i behållare för bästa 
resultat.

pasta form

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Se tekniskt datablad

Ca 0,95 g/cm³

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Se tekniskt datablad



Rengöringsmedel för applice-
ring på skivmaterialet för att ta 
enkelt ta bort limrester, avsett 
för automatiska polersystem 
efter LPZ II

För sprayapplicering innan 
polertrissorna för att öka 
rengöringsgraden och under-
lätta för polertrissorna att få 
bort eventuella trådar och,- 
eller andra föroreningar som 
uppstått i produktionen.

Appliceras på ovan/under-
sidan separata munsty-
cken i kantlistmaskinen. 
Varje munstycke förses med 
vätskan via egen flaska. 2 
flaskor/applicering.

Vätska

Se tekniskt datablad

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Ej tillämpbar

Förvaras i brandskåp väl 
försluten i sin originalförpack-
ning svalt och torrt 15-20 °C.

Riepe® 163/93

Extra kraftfullt rengörnings-
medel för maskiner utan 
automatisk sprayrengörning. 
Mycket effektivt.

För manuell applicering samt 
avtorkning varthelst på ytan 
där man önskar få ett rent 
och fäscht resultat. Matterar 
eh high-gloss ytor som mån-
ga andra vätskor kan göra.

Applicera vätskan på 
trasa och arbeta in det på 
stället som önskas rengöras. 
Upprepa vid behov.

Vätska

Se tekniskt datablad

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Ej tillämpbar

Förvaras i brandskåp väl 
försluten i sin originalförpack-
ning svalt och torrt 15-20 °C.

Riepe® LP 305/98

Släppmedel

Släppmedel för att undvika 
att limrester skall fastna på 
maskinell utrustning. 

Appliceras riktat mot den 
yta man avser att behandla. 
Varje munstycke förses med 
vätskan via egen flaska.

Vätska

Se tekniskt datablad

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Ej tillämpbar

Förvaras i brandskåp väl 
försluten i sin originalförpack-
ning svalt och torrt 15-20 °C.

Riepe® NFLY 
           

Släppmedel för applicering på 
skivmaterialet för att undvika 
att lim skall fastna på ytan. 

För sprayapplicering i kant-
listmaskinens inmatningszon.

Appliceras på ovan/under-
sidan separata munsty-
cken i kantlistmaskinen. 
Varje munstycke förses med 
vätskan via egen flaska. 2 
flaskor/applicering.

Vätska

Se tekniskt datablad

Se maskinens manual samt 
tekniskt datablad

Ej tillämpbar

Förvaras i brandskåp väl 
försluten i sin originalförpack-
ning svalt och torrt 15-20 °C.

Riepe® LPZ II

Applikation:

Grundläggande 
information:

Handhavande:

Densitet:

Lagrings föreskrifter:

Presstryck:

Viskositet vid 20 ˚C 
(Brookfield):

Viskositet vid 
process temp:

för kantlist applikationer

Se tekniskt datablad Se tekniskt databladSe tekniskt databladSe tekniskt databladFörbruknings mängd:

30 L 1 L, 30 L400ml ae, 30 L30 LFörpackningar:



Noteringar

Vätska



Jowat | Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat – Kleben erster Klasse
   Jowat – first class bonding

Jowat | Your Partner in bonding

Distributionspartner / Distribution Partners
Jowat Tochtergesellschaften / Jowat Subsidiaries

Jowat | Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat – Kleben erster Klasse
   Jowat – first class bonding

Jowat | Your Partner in bonding

Jowat | Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat AG
Ernst-Hilker-Straße 10-14
32758 Detmold
Telefon +49 (0)5231 749-0
Telefax +49 (0)5231 749-105
info@jowat.de . www.jowat.de

Wir haben das 
gewisse Etwas!
Jowat-Toptherm® - Polyolefin 
basierende Schmelzklebstoffe
für Kante und Ummantelung
 
•  für hohe Prozesssicherheit

• mit besten Verarbeitungs- 
 eigenschaften

• preisstabil und lieferbar

• mit ausgezeichneter Adhä- 
 sion zu vielen Materialien

Jowat - Kleben erster Klasse.
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Besuchen Sie Jowat auf 

der ZOW in Bad Salzuflen. 

14. bis 17. Februar 2011, 

Halle 10 Stand B52.

Jowat – Kleben erster Klasse
   Jowat – first class bonding

Jowat | Your Partner in bonding

SE Jowat Corporation
5608 Uwharrie Rd.
Archdale, NC 27263
Phone +1 336 434 9000
Fax      +1 336 434 9173
www.jowat.com
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Nederland   Polska   Россия   Sverige   Suisse  Türkiye  United Kingdom  United States of America  ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

Vår Återförsäljare:

Jowat Scandinavia AB
Hanögatan 11
211 24 Malmö
Tel 040-46 11 90
info@jowat.se


