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Herder Prefere 5219, 5270, 5275 og 5278 
Flytende, formaldehydbindende herdere for Prefere 4114 

 
Anvendelse 

 
Herder Prefere 5219, 5270, 5275 og 5278 er reaktive, formaldehyd-bindende, 
flytende herdere med gode fugefyllende egenskaper for varmliming.  Selv om 
herderne Prefere 5219 og 5270 har tilnærmet lik reaktivitet (brukstid og 
pressetid) er de likevel forskjellige med hensyn på bruksegenskaper.  På 
grunn av dette anbefales Prefere 5219 til finering, mens Prefere 5270 samt 
5275 og 5278 anbefales til produksjon av formpressede finer-konstruksjoner.  
Prefere 5275 og 5278 gir noe lengre stabletid enn de andre herderne.  
Herderne er velegnet for varmliming og kan også benyttes ved høyfrekvens-
oppvarming. 
 
Ved å kombinere Prefere 4114 med Prefere 5219, 5270, 5275 og 5278 får 
man limsystemer som kan tilfredsstille ulike krav til limfugekvalitet.  Prefere 
4114 med Prefere 5219 kan oppnå limfuger i bestandighetsklasse C3 etter 
EN 12765/ 205 og MR kvalitet etter BS 1203.  Prefere 4114 med Prefere 
5270, 5275 eller 5278 kan oppnå limfuger i bestandighetsklasse C2  etter EN 
12765/ 205 og MR kvalitet etter BS 1203. Det forutsettes at limingen er utført 
ved varmliming og at limfugen er fullstendig utherdet. 
 
Alle herderne er beregnet for bruk i automatisk blandeutstyr for blanding av 
små porsjoner lim og herder. Blander man større porsjoner for hånd, risikerer 
man en varmeutvikling som vil heve limblandingens temperatur slik at 
brukstiden forkortes. 
 

Tekniske data 
 

Prefere 5219 5270 5275 5278 
Utseende Grålig til hvit flytende væske 
Viskositet ved 
25°C, mPas 1800 - 4000 1800 - 5000 

pH 2,7 - 3,3 2,8 - 3,5 3,4 – 4,0 4,0 - 4,5 
Densitet ved 25°C, 
g/cm3 ca 1,32 ca 1,30 ca 1,25 ca 1,21 

Lagringstid ved 20 
°C ca 3 måneder 
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Emballasje 
 
Plastfat à 250 kg, containere og tankbiler.  
 

Lagring 
 
Herderne er korrosive og kan etse metall.  Det må tas hensyn til dette ved 
valg av materiale for lagertanker, rør og ventiler. 
 
Herderne kan få svært høy viskositet ved lagring.  De vil få tilbake sin 
opprinnelige viskositet dersom de røres opp.   
 
Herderne må ikke lagres ved temperaturer lavere enn 10 °C.  Det anbefales 
også å lagre herderne under 20°C da høyere lagringstemperaturer reduserer 
produktenes lagringstid. 
 
 

Blandingsforhold 
 
Herderne Prefere 5219, 5270, 5275 og 5278 tilsettes limet i følgende forhold: 
 
Prefere kg liter kg liter kg liter 

4114 10 10 10 10 10 10 

5219 og 5270 2 2     

5275   2 2,1   

5278     2 2,2 
 
Det advares mot å eksperimentere med herderdoseringen utover det angitte, 
f.eks. for å oppnå lengre brukstid eller kortere pressetid. Også andre hensyn 
gjør det viktig at herderdoseringen er slik den er angitt i dataarket. 
 

Brukstider 
 
Brukstiden til Prefere 4114 med Prefere herderne ved forskjellige 
temperaturer er gitt i tabellen nedenfor. 
 

Brukstid i timer ved 
Prefere 

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 

5219 5 3 ¼ 1 ¾ ¾ - 
5270 5 ½ 3 ½ 1 ¾ ¾ - 
5275 20 10 5 2 ½ ¾ 
5278 > 24 16 8 4 1 ¾ 
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Pressetider 
 
Pressetidene (grunntidene) til Prefere 4114 med Prefere herderne ved 
forskjellige temperaturer er gitt i tabellen nedenfor.  
 

Pressetid i sekunder ved 
Prefere 

70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 

5219 85 55 40 35 30 
5270 100 60 40 35 30 
5275 255 150 85 60 45 
5278 370 160 90 65 45 

 
De oppgitte pressetider (grunntider) gjelder når man har den angitte 
temperatur i limfugen.  Den tid det tar å bringe temperaturen opp på dette 
nivået, må legges til.  Denne oppvarmingstiden avhenger bl.a. av pressens 
temperatur og varmekapasitet, materialenes varmeledningsevne og 
avstanden til innerste limfuge. Ved finering med finerark tynnere enn 1 mm, 
kan varmetransporten ved temperaturer rundt 100 oC beregnes til 1-2 sek pr 
0,1 mm finertykkelse. For andre limingsoperasjoner kan tallene i tabellen 
nedenfor brukes til en grov beregning av nødvendig tilleggstid for 
oppvarming.  
 

Pressetemperatur Tilleggstid pr mm avstand til innerste limfuge 

70 - 80 °C 2 minutter 

90 - 100 °C 1 minutt 
 
De oppgitte pressetider er retningsgivende ved liming av nåleved. Tettere 
materialer som løvved og visse typer sponplater (fuktbestandige) kan kreve 
noe lengre pressetider. På den annen side kan man ved liming av porøse 
materialer som lettere tresorter eller trefiberplater ofte klare seg med kortere 
pressetider.  Fordi så mange lokale forhold er av betydning for pressetiden, er 
det best å fastlegge optimal pressetid ved forsøk under normale driftsforhold. 
 

Forsiktighetsregler 
 
Det vises til Sikkerhetsdatabladene for herderne Prefere 5219, 5270, 5275 og 
5278. 
 
Når lim og herder blandes startes en kjemisk reaksjon.  En effekt av denne 
reaksjonen er at innholdet av fritt formaldehyd i limet reduseres.  
Limblandingens pH vil også endres og vil ligge mellom verdiene for limet og 
herderen.  I tillegg vil syre/ salt konsentrasjonen i herderen fortynnes. 
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Ved bruk av lim, herder og limblanding anbefales det å følge vanlige 
forsiktighetsregler for bruk av kjemikalier.  F.eks. bør man hindre at uherdet 
lim kommer i kontakt med hud, da ømfintlige personer kan utvikle eksem.  
Bruk av beskyttelseshansker anbefales, likeledes øyevern der det er fare for 
sprut. Hender og underarmer bør vaskes grundig med såpe og varmt vann 
ved slutten av hver arbeidsdag. 
 
God ventilasjon av arbeidslokalene anbefales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De data og forslag som oppgis, er bygget på inngående forsøk og lang erfaring. Da 
driftsforholdene hos forbrukeren imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi kun påta oss 
ansvar for produktet selv, slik det er spesifisert i dette Tekniske Dataark.  
 
Utgave mars 2007. Erstatter utgave datert september 2006. AP/ap 03.2007. 


