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Vi bruger alle lim, til mange 

forskellige formål.  

LIM I HVERDAGEN 



 

Men limen findes også i stor 

udstrækning i produkter vi 

omgiver os med. 

LIM I HVERDAGEN 



 

Men hvis man går endnu dybere, så er lim 

også med til at skabe nogle materialer 

med unikke egenskaber, som er blevet 

helt uundværlig i vores hverdag. 

 

Uden disse materialer ville vores verden 

have set helt anderledes ud!  

 

LIM ER OGSÅ….. 



 

 
Utrolig styrke opnås ved brug af 

lim og gennemtænkt design. 

BØLGEPAP 



 
Mange muligheder kan opnås med de 

forskellige typer af fiberplader. 

 

Stor styrke og mange 

variationsmuligheder. 

 

  

TRÆFIBERPLADER 
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Alle mulige former kan fastholdes ved 

at sammenlime tynde træplader og 

fastholde dem i en given form til de er 

tørre.  

 

FORMSPÆNDT TRÆ 



 
Ofte er det vanskeligt at opnå alle ønskede egenskaber i en 

folietype. Derfor fremstilles mange fødevareemballager ved at 

sammenlime flere forskellige materialer. 

FLERLAGSFOLIER 



 
Fibrene i isoleringsmaterialer er limet 

sammen, således det er muligt at 

transporterer og håndterer.  

ISOLERINGSMATERIALER 



 
 

Selv fibrene i papir er blevet limet 

sammen for at give styrke og 

trykbarhed 

PAPIR, PAP & KARTON 



 

 
Limen er blevet kåret som en af de produktgrupper, der i dag har 

størst  

DESIGN & KONSTRUKTIONSMÆSSIG betydning.  

LIMNINGS BETYDNING 



TEORI 

”Hvis 2 materialer kan bringes tæt 

nok på hinanden, vil de kunne 

hænge sammen uden brug af lim.”  



Ångstrøm (Å) er en måleenhed for 

længde, 1 Å = 10-10 meter. Enheden er 

hensigtsmæssig ved beskrivelse af 

atomdiametre og længden af kemiske 

bindinger.  

 

SI-enheden for små længder er:  

 

pikometer (1pm=0,01Å),   

nanometer (1 nm=10Å)  

mikrometer (1 µm= 10000 Å).  

Ångstrøm (Å) 



Nærbillede af en aluminiumsplade 

med glat overflade. 

 

 

1 µm = 10000 Ångstrøm (Å) 

Forstørret 500 gange 

 

Forstørret 25000 gange 

ER GLAT GLAT? 



En god limning opnås ved at udfylde det hulrum der opstår 

mellem 2 materialer. 

HVAD ER TÆT NOK? 

Men de jævneste overflader har 

stadig en profildybde på flere 

hundrede Ångstrøm. 



 

Lim er en væske, der udfylder 

mellemrummet mellem 2 materialer 

og binder dem sammen , ved at gå 

fra flydende til fast form.  

DEFFINITION 



Der har igennem tiderne været 

fremsat mange forskellige 

teorier om hvordan lim virker. 

 

I dag mener man at limens styrke 

kommer fra en kombination af 

fysisk og kemisk binding.   

 

 

HVORDAN VIRKER LIM? 



 

 

 

Fysisk binding opstår når limen 

hærder rundt om fibre og forankre 

sig i porøsiteter og hulrum. 

 

 

FYSISK BINDING 



 

Tiltrækningskræfterne virker i en afstand på 

ca. 1-5 Ångstrøm 

 

For at kunne skabe en kemisk binding 

skal man have molekylerne meget 

tæt på hinanden! 

 

 

KEMISK BINDING 



God befugtning 

God limning 
 

  

 

Dårlig befugtning 

Dårlig limning 
 

  

 

Hvordan opnås en god limning? 



LET LIMBAR 
Glas    -    4000 

Aluminium    -    1000 

Træ    -    65 

Nylon    -    45 

PVC    -    37 

Grænse for at opnå tilfreds limning 35 

PP    -    22 

PE    -    20 

Teflon    -    13 

SVÆRT LIMBAR 

OVERFLADESPÆNDING 



Afbindingen kan ske på 3 forskellige måder: 
 

  

 

Eller en kombination af ovennævnte  

 

Kemisk reaktion 

2-komponente lime – f.eks. sekundlime, epoxylime, silikone m.m. 

 

  

Afkøling 

F.eks. smeltelime 

  

Tørring 

Vand- og opløsningsmiddelholdige lime – f.eks. trælime, tapetklister m.m. 

  

AFBINDINGSMEKANISMER 



 

Hvis en lim afbinder ved tørring er det 

vigtigt, at opløsningsmidlet har 

mulighed for at fordampe.  

 

Altså skal det ene materiale være 

porøst. 

 

TØRRING 



 

Hvis en lim hærder ved afkøling, påføres 

limen typisk ved 120-230°C, hvorefter 

den afbinder når den bliver kold. 

 

Materialerne skal kunne tåle høj temperatur 

og have en passende varmeledningsevne. 

 

 

AFKØLING 



 

Hvis et produkt hærder ved hjælp af en 

kemisk reaktion, er det mindre kritisk med 

hensyn til de limede materialers porøsitet, 

varmeledning m.m. 

 

Her skal man sikre at de rette komponenter 

blandes korrekt. 

 

 

KEMISK REAKTION 



 

Der er også mulighed for at kombinerer de 

forskellige mekanismer. 

 

F.eks. tørring efterfulgt af kemisk reaktion. 

 

KOMBINATIONER 



 

 

Hvordan ser fremtiden ud 

FREMTIDEN? 



Vi skal sikre fremtiden for de 

efterfølgende generationer 

 

Vi skal reducerer vores CO2 

Vi skal reducerer brugen af vores 

resurser.  

VORES UDFORDRINGER 



For at minimerer brugen af nye 

ressourcer øges brugen af 

genbrugsmaterialer   

GENBRUGSMATERIALER 



 

Kombinerede materialer giver mangfoldige 

muligheder.  

 

 

ØGET HOLDBARHED 



 

Kombinerede materialer giver 

mangfoldige muligheder.  

 

 

ØGET ISOLERING 



Transportsektoren er en stor energisluger. 

Vægten af fly, biler og tog er i dag reduceret 

væsentligt idet skruer, svejsninger og 

nitter er erstattet af lim. 

MINDRE VÆGT 



 

Kombinationer af forskellige materialer og 

deres egenskaber, gør det muligt at flytte 

grænser og skabe nye muligheder. 

 

 

(Challengers 34.000 kakler er pålimet med en silikonelim) 

 

LIMEN FLYTTER GRÆNSER 



Og lige for at komme ned på jorden igen, kan 

man jo tænke lidt over, at ordet lim kommer 

fra det latinske ord  ”LIMUS” som betyder 

mudder eller ekskrement.  

 

Ordet siger lidt om hvad de første limtyper var 

lavet af…. 

EFTERTANKE! 
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KONTAKTOPLYSNINGER 
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