
 

Indholdet i denne produktinformation er baseret på vores generelle erfaring og er korrekt ud fra vores bedste viden på det tidspunkt, hvor den blev trykt. Produktinformationen er udarbejdet for at informere 
læsere med den relevante tekniske erfaring om mulige anvendelser. Produktinformationen garanterer imidlertid ikke de produktfunktioner, der bliver beskrevet, og garanterer heller ikke, at produktet er 
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om erstatningsansvar. KIC KRONES produkter forbedres løbende. 
Vi forbeholder os derfor ret til at ændre alle tekniske data, som denne brochure indeholder, på et vilkårligt tidspunkt og uden forudgående varsel. – 07/2019  
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ANVENDELSE: Klæber til labels på glasbeholdere. KRONES S 4030 er en syntetisk klæber, 

der har en god klæbende effekt på flasken. Den kan anvendes til tørre flasker 
og flasker, der er lidt våde. Den kan fjernes i standardmæssige vaskesystemer 
med tilstrækkelig kaustisk soda.  
Klæberen indeholder ikke animalske substanser og er klassificeret som 
"vegansk". 

 
PRODUKTDATA:  Produkttype   syntetisk label-klæber 

Viskositet c. 85.000 mPa.s 
pH værdi c. 8 
Densitet 1,1 g/cm³ 
Faststofindhold 37% 
Farve beige 
Kan returneres ja 
 

BEARBEJDNINGSTEMPERATUR:    24 - 32 °C 
 
LEVERET I/SOM: 33 kg hobbock Artikelnummer:  0904924396 
 
OPBEVARING Kan opbevares i op til 8 måneder i forseglede originale beholdere ved 

temperaturer, der ikke overskrider +30 °C eller underskrider +10 °C. 
 
RENGØRING Maskindele kan placeres i vand op til 40°C eller renses med   

KRONES colclean WET 1.   
FAREOPLYSNINGER: Se sikkerhedsdatablad 

 Kold lim label-klæber 

KRONES colfix S 4030 
Informationer om 

d l  Ved anvendelse af pumpe skal limen anvendes inden for 24 timer. Mængden af lim til pumpning skal 
reduceres, når der er tale om mindre labels.  
KIC Krones fraråder at iblande vand for at reducere viskositeten, da det påvirker klæbeevnen. 
Limpumpen, paller og limrulle skal altid renses omhyggeligt mellem tests med forskellige typer 
klæber. 
Vigtigt: FIFO princippet skal bruges.  
Behandl først varer med den korteste hyldelevetid! 


