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TEROSON MS 9221
Liming med tetningsegenskaper

TEROSON MS 9220 er et elastisk limprodukt med enestående lime- og tet-
ningsegenskaper ved liming av ulike underlag som rustfritt stål, aluminium og 
andre metaller og lakkerte overflater. TEROSON MS 9221 kan også brukes ved 
liming av glass, keramiske overflater og de fleste plaster (med unntak av PTFE, 
PE og PP)

Bruksområder:
• Karosseri reparasjon
• Karosseritilvirkning
• Buss produksjon
• Campingvogn produksjon
• Skip og båtbyggingsindustri



Fordeler for deg

• Farger: Svart, hvit og grå
• Elastisk limprodukt med enestående tetningsegenskaper 
• Meget gode vedheftsegenskaper 
• Høy aldrings-, vær- og UV-bestandighet 
• Bestandig mot saltvann 
• Kan punktsveises før herding 
• Uten isocyanater 
• Uten løsemidler

Henkel Norway AS
Adhesive Technologies
c/o REGUS Business Centre Skøyen AS
Karenslyst Allé 8B
0278 Oslo
Tlf.: (+47) 23 37 15 20
www.loctite.no

Dataene i denne brosjyren er kun angitt som referanse. Ta kontakt med Henkels lokale Tekniske Service for assistanse og anbefalinger med tanke på spesifikasjoner for disse pro-
duktene. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affi liates in the US, Germany, 
and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2017

Vi anbefaler trening for å bruke Teroson MS 9221.
For mer informasjon, kontakt din lokale Henkel 
salgsrepresentant.

Bestillingsinformasjon

TEROSON MS 9221
Liming med tetningsegenskaper

TEROSON MS 9220 er en silanmodifisert polymer uten løsem-
idler og isocyanater med utmerket lime- og tetningsegenskaper 
ved liming av ulike underlag som rustfritt stål, aluminium og 
andre metaller, plast, tre og lakkerte overflater. 
Hinnedannelsestid: 15 min

Produkt IDH-nr

TEROSON MS 9221 310 ml patron, svart 1971736

TEROSON MS 9221 310 ml patron, grå 1971737

TEROSON MS 9221 310 ml patron, hvit 1971738

TEROSON STAKU HÅNDPISTOL 142240

TEROSON MULTIPRESS TELESKOPTRYKKLUFTPISTOL 142241

TEROSON POWERLINE II TRYKKLUFTPISTOL  960304

TEROSON VR 20 (Overflateklargjøringsmiddel) 1696704


