
 

Innehållet i denna produktinformation bygger på vår allmänna erfarenhet och är korrekt enligt vad vi vet vid tiden för tryckning. Produktinformationen är utformad för att informera läsare med relevant 
teknisk erfarenhet om möjliga tillämpningar. Emellertid garanterar produktinformationen inga funktioner hos den beskrivna produkten och garanterar inte heller att produkten är lämpad för enskilda 
tillämpningar. Den fritar inte användaren från skyldigheten att test den valda produkten på förhand i egna tester. Vi rekommenderar en individuell konsultation och tillhandahåller gärna prover mot förfrågan 
närhelst det är möjligt. Varken informationen i denna publikation eller den som lämnas vid en muntlig konsultation kan utgöra grund för skadeståndskrav. KIC KRONES produkter genomgår en fortlöpande 
förbättring. 
Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vilka som helst tekniska uppgifter i denna broschyr när som helst och utan föregående meddelande. – 07/2019  
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ANVÄNDNING: Lim för etikettering av glasbehållare. KRONES S 4030 är ett syntetiskt lim och 

uppvisar en god vidhäftning på flaskan. Det är användbart för torra och något 
fuktiga flaskor. Det kan avlägsnas i standardtvättsystem med en tillräcklig 
mängd kaustiksoda.  
Limmet innehåller inga animaliska ämnen och klassificeras som ”vegant”. 

 
PRODUKTUPPGIFTER:  Produktsort   syntetiskt etikettlim 

Viskositet ca 85.000 mPa.s 
pH-värde ca 8 
Densitet 1,1 g/cm³ 
Innehåll fast materia 37 % 
Färg beige 
Kan återanvändas ja 
 

BEARBETNINGS- 
TEMPERATUR:   24 – 32 °C 
 
LEVERERAS I/SOM: 33 kg-dunk Artikelnummer:  0904924396 
 
LAGRING: Kan lagras i upp till 8 månader i förseglade originalbehållare vid 

temperaturer som inte överstiger +30 °C eller understiger +10 °C. 
 
RENGÖRING: Maskindelar kan läggas i vatten vid upp till 40 °C eller rengöras med  

KRONES colclean WET 1.   
RISK- 
INFORMATION: Se säkerhetsdatabladet 
 
 
 
 
  

 Kallim för etiketter 

KRONES colfix S 4030 
Information om 
b b t i  I pumpdrift ska limmet bearbetas inom 24 timmar. Mängden lim för pumpning ska minskas för 
mindre etikettstorlekar.  
Att försöka sänka viskositeten genom att blanda i vatten påverkar häftegenskaperna och 
rekommenderas därför inte av KIC Krones. 
Limpumpen, pallarna och limrollern måste alltid rengöras noggrant mellan testerna med olika typer 
av lim. 
Viktigt: Principen ”först in, först ut” måste tillämpas.  
Bearbeta material med det tidigaste förbrukningsdatumet först! 


