
HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey’di varenr: ................................... 6142
GTIN nr: ........................ 7054150061421
Nobb nr: ................................... 57894635

TEKNISKE DATA
Type: ..................SMP-lim – 1-komponent
Sopphemmende: ..................................Nei
Overmalbar: ........................................... Ja
Konsistens: .................... Tixotropisk masse
Hardhet: ..............................ca. 60 Shore A
Bruddstyrke: ............................3,0 N/mm2
Elastisitet: ..................................... +/- 20%

Herdet lim:
Temperatur bestandig: ca. -40 °C til +90 °C

Revisjonsdato: 27.09.21

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Beskrivelse
Hey’di Multifix er et universalt 
monteringslim som fungerer helt ned til 
-5 °C, og er et nøytralt, luktfritt, fukt-
herdende monteringslim uten løsemidler. 
Hey’di Multifix danner en sterk og 
elastisk limfuge, som kan ta opp 
eventuelle bevegelser i underlaget. 
Benyttes både ute og inne.

Bruksområder
Hey’di Multifix hefter til et bredt utvalg 
av materialer; tre, glass, betong, mur-
stein, glassfiber, pleksiglass, malte 
overflater, de fleste plast-, metall- og 
gummityper. Hey’di Multifix er også 
veldig godt egnet som takflislim. 
Bra for installasjonsoppgaver der speil og 
paneler må limes opp raskt og trygt. 
Anvendelsestemperatur er fra -5 °C til 
+40 °C. Bør ikke anvendes i dirkete 
sollys.

Forarbeid
Overflaten må være ren, tørr, fritt for 
fett, støv og løse partikler for at 
maksimal vedheft skal oppnås. 
Patronen skal ha romtemperatur ved 
påføring.

Bruksmåte - Etterarbeid
Hey’di Multifix påføres i strenger på 
underlaget eller på materialet med en 
avstand på 5-20 cm, avhengig av 
styrkekravet. Noen oppgaver kan kreve 
særskilte monteringsmetoder, følg da 
leverandørens bruksveiledninger. 
Brukstid er 2-5 minutter. 
Press gjenstandene godt sammen. 
Hey’di Multifix herder ca. 2 mm/døgn 
avhengig av temperatur og luftfuktighet. 
Verktøy rengjøres med terpentin. 
Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. 

Lagring
Lagres tørt og kjølig. 
Uåpnet emballasje er holdbar 2 år fra 
produksjonsdato.

Pakning
290 ml patron. 

MULTIFIX
Universalt monteringslim.

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre 
seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den 
prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål 
enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. 
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad. 


