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              Rotabond 2000 – Lim og sealer baseret på MS Polymer. 

 

En universal sealer og lim, der kan anvendes på 

en lang række overflader i industrien. KENT 

Rotabond 2000 er både sealer og lim samlet i ét 

produkt. Den én-komponente lim og sealer er 

baseret på MS polymerer og er permanent 

elastisk, og er ikke kun velegnet til metal, sten og 

træ, men også glas, gummi og keramisk 

materiale. 

Rotabond 2000 indeholder ingen 

opløsningsmidler, er silikonefri og afgiver ingen 

ubehagelige lugte i sammenligning med mange af 

de konkurrerende produkter. Prøv dette alsidige 

produkt og lad dig overbevise af de fantastiske 

egenskaber. 

Fordelene ved Rotabond 2000 

• Indeholder ikke silikone, isocyanater og 

opløsningsmidler 

• Temperaturresistent fra – 40oC til +120oC 

(30 min. helt op til +180oC) 

• Kan overlakeres og punktsvejses 

• Vejr- og UV resistent 

• Kan leveres i fem farver (sort, hvid, brun, 

grå, sølvgrå) 

Rotabond 2000s enestående egenskaber 

Rotabond 2000 har fremragende vedhæftning. 

Limen binder på både lakeret og rent metal, 

galvaniserede overflader, kobber, aluminium  

 

såvel som på træ, natursten, og de fleste 

plasttyper uden primer.  

Limen kan også anvendes på glas, spejle, 

glasfiber, keramik, gummi, flamingo, beton og 

mursten. 

Da produktet er vejr- og UV-resistent er det ideelt 

til udendørs opgaver. Dette produkt fra KENT 

sikrer en elastisk sealing på en hvilken som helst 

opgave. Rotabond 2000 er specielt mild og 

kræver ikke brug af værnemidler, og kan endda 

anvendes på områder i nærheden af fødevarer. 

Anvendelsesområder 

Overfladen rengøres med Surface Cleaner eller 

Soft Surface Cleaner. På særligt svære overflader 

anbefaler vi en let slibning af overfladen samt 

brug af MS Prep, en speciel primer, hvis det er 

nødvendigt. Påfør Rotabond 2000 efter klargøring 

af overfladen, og overlaker med det samme hvis 

dette ønskes, eller vent til efter skinddannelse. 

Med Rotabond 2000 opnås maksimal limstyrke og 

elasticitet. 
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