
 

Smeltehastighed: Ca. 1,7 kg  i timen (typisk) 

Limstørrelse: 12 mm (½ ″) limstænger 

Spænding: Gasdrevet 

Temp Regulering: Termostatisk gasventil 

Hotmelt pistol: 195 °C 

Lowmelt pistol: Ikke tilgængelig 

Vægt: 390g 

Gas-tec 600 er en let, robust og kompakt hotmelt-limpistol, der kører på butangas. Den kræver ikke stikkontakt 

eller batterier, men fungerer ved hjælp af en genopfyldelig gaspatron LEC ™ (Liquid Energy Cells) power 

teknologi.  

Gas-tec 600 er bygget i en meget høj standard og har et blødt soft-feel greb og fuld håndsudløser, hvilket gør det 

til en meget behagelig pistol at bruge. 

 Leveres komplet med 2 tomme 

LEC ™ -patroner.  

(Anvend almindelig lightergas af 

god kvalitet). 

 Hver LEC ™ gaspatron genfyldes 

på kun 15 sekunder - tilstrækkelig 

til at holde gas-tec 600 kørende i 

cirka 1½ time. 

 Let at starte - drej blot på 

gasskiven og tryk på 

tændingsknappen. 

 Når driftstemperatur på kun 5 

minutter. 

 Termostatstyret for at give den 

optimale temperatur, og den 

bedste limlevering. 

 

 

 

 

 

 

       Teknisk data 

 

Gas-tec 600-12              Professionel limpistol 

Leveres som blister 

pakke med 2 LEC ™ 

patroner 

Genopfyldelige 

patroner LEC ™ 

(Liquid Energy 

Cells) 

Anvender almindelig 

lightergas 
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Nummer Beskrivelse Farve Åben tid Viskositet 

14 Emballagelim med høj levering, meget hurtig vedhæftning. Bleg rav Kort Lav 

1942 Klæbemiddel til produktmontering bl.a træ og mange plastmaterialer, nylon, ABS og stift PVC. Rav Lang Medium 

1X Medium viskositet, træbearbejdning og emballagelim.  Lysebrun Medium Medium 

213 Økonomisk universallim velegnet til keramik, stift PVC og polystyren. Bleg rav Lang Høj 

214 Økonomisk emballagelim. hurtig vedhæftning. Bleg rav Kort Medium 

23 Universallim til stof, hårdt og blødt træ og mange plastmaterialer. Bleg rav Lang Medium 

232 Klar universallim som velegnet til tekstiler, træ, pap og nogle plasttyper. Klar Medium Høj 

240 Klar universallim til brug med mange plastmaterialer og letmetal. Klar og farvet Lang Medium 

246 High performance klæbemiddel til malede, lakerede og andre glatte overflader. Klar og sort Medium Høj 

248 High performance akrylbaseret lim. Fremragende vedhæftning til glatte og blanke overflader. Klar  Lang Medium 

260 High performance sej og fleksibelt klæbemiddel. Velegnet til keramik, plast og træ. Lysebrun Lang Medium 

261 High performance sej og fleksibelt klæbemiddel til keramik, plast inkl. PP / PE & træ Bleg rav Lang Lav 

263 Polypropylen limning med høj varmebestandighed Lysebrun Lang Høj 

341 Hvidt klæbemiddel med hurtig vedhæftning. Velegnet til emballage og træbearbejdning. Hvid Kort Medium 

342 Hvidt klæbemiddel med øjeblikkelig vedhæftning. Velegnet til kraftigt karton og kabelophæng. Hvid Meget kort Høj 

5 Produktmonteringslim med høj levering til træ, plast og metaller. Lysebrun Lang Lav 

LM44 Low melt, hurtig vedhæftning, høj ydelse, hvidt klæbemiddel. Ideel til ekspanderet polystyren, 
tynd film og balloner. 

Hvid Kort Lav 

     

     

     

     

     

     

     

240 Farvet Universallim velegnet til glas, tekstiler, træ, kort / pap og nogle plasttyper. 
Brun, mørkegrøn, lysegrøn, mørkeblå, lyseblå, guld, sølv, rød, gul, sort, hvid & orange 

Fås i 12 farver Lang Medium 

     

     

     

     

     

     

     

240 Glitter Universallim velegnet til glas, tekstiler, træ, kort / pap og nogle plasttyper. 
Glitter Red, Glitter Green, Glitter Silver, Glitter Gold & Glitter Blue 

Fås i 5 farver Lang Medium 

12 mm (½ ″) tecbond limstænger 

Tune Parkvej 5 Tel.: +45 70 25 12 80 

DK-4030 Tune  E-mail: info@danlube.dk Web: www.danlube.dk  

http://www.danlube.dk/

