
 
   

T e k n i s k  I n f o r m a t i o n  f o r   
 

Permalock CA 30 
 
Permalock CA 30 er en hurtig hærdende, specielt til 
klæbning af gummi(EPDM) og plast. CA 30 
cyanoacrylsyreester baseret Permalock - lim 
indtager en særstilling i anvendelsesteknikken :  
Optimale brugsegenskaber, gode flydeevner og 
ekstrem hurtig afbindingshastighed er specifikke 
kendetegn. 
 
De med Permalock CA 30 fremstillede klæbninger 
udmærker sig især ved gode vejr- og 
klimabestandigheder, og er på grund af den kemiske 
opbygning standhaftig i forhold til de fleste 
elastomere tilsætningsstoffer. 
 
Limning af gummi med Permalock CA 30 
 
- til fremstilling af 0-ringe, fuld- eller svampegummi, 
specialprofiler, til klæbning af tætninger i metal eller 
plastic beholdere osv. 
 
- hærde tid i 2-3 sekunder ved normaltemperatur. 
- klæbefastheden er højere end fastheden af de 
fleste elastomermaterialer. 
 

 
 
Teknisk Data (Flydende) Teknisk Data (Hærdet) 
Farve Klar 
 
Kemisk beskaffenhed Ethylester    
 
Viskositet ved 20°C ved Brookfield  30 mPa/s 
 
Vægtfylde 1,06 g/cm3 
 
Initialstyrke ved 20°C og 65% relativ luftfugtighed 
- Stål efter 25 sek. 
- ABS efter 3 sek. 
- EPDM efter 2 sek. 
- Træ efter# >60 sek. 
 
Anbefalet Min. RF 40% ved 20°C 
 
Flammepunkt 85°C 
 
Lagerholdbarhed* 12 mdr. 

Trækstyrke gummi (NBR) # 66 N/cm2

 
Trækforskydningsstyrke Stål 18,5 N/mm2

 
Temperatur område  
Kunststoffer -55°C til +95°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#  Materialebrud 
*   Ved rumtemperatur og i uåbnet 
originalemballage.  

 060905

 
Specifikationerne i dette datablad er vejledende, generelle produktoplysninger og tjener kun som oplysning. 
Vi anbefaler Dem at undersøge om produktet opfylder Deres krav, ved at afprøve produktet under de rette omstændigheder. 
Vi påtager os derfor intet ansvar for de af Dem opnåede resultater. Brugeren har ansvaret for eventuelle foranstaltninger til beskyttelse af ejendele og 
personer, da de lokale forhold hos brugeren ligger uden for leverandørens kontrol. 
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