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2060  Rudelim

PI 2060 20230522

TUNSEAL

Rudelim med øget begyndelsesstyrke til hurtig fastgørelse af ruden og med kort bortkørselstid på 30 
min. (med airbag). Højmodul og ikke-ledende for optimal karosseribefæstelse og korrosionsbeskyt-
telse.

Egenskaber
 ✔ Højmodul (forskydningsmodul ca. 2,5 MPa)
 ✔ Forbedrer karosseriets stivhed
 ✔ Ikke elektrisk ledende
 ✔ Forhindrer kontaktkorrosion mellem limen og karosseriet
 ✔ Køreklar efter 30 min. med dobbeltairbag (ned til -18 °C)
 ✔ Øget begyndelsesstyrke forhindrer, at ruden glider ned efter limning („High Tack-effekt“)

Anvendelsesområde
 ✔ Fastlimning af for-, bag- og sideruder i karosseriet på motorkøretøjer (personbiler, 

lastbiler, førerkabiner i traktorer, gaffeltrucks, specialkøretøjer)

Instruktioner
Klæbefladerne skal være tørre, rene og fri for slipmidler og fedt. Glasruden renses med 
specialglasrens 2034. Ruder og lakerede klæbeflader grundes med Primer-Stick 2035 (lad den 
fordampe mindst 10 min.). Påfør TUNSEAL 2060 på den tørre primer eller på restmaterialet. 
Monter ruden inden for 15 min. Læs det aktuelle tekniske datablad!

Bemærk
 ✔ Gør dig bekendt med brugsvejledningen
 ✔ Opbevares koldt og tørt
 ✔ Fra den 24. august 2023 kræves der en passende oplæring af brugeren, før produktet 

tages i industriel eller erhvervsmæssig brug.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Rudelim 310 ml 1400436 12 STK

Ekstra tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Specialrengøringsklud, 10 ml 1400432 1 STK


