
Tapetklister

UHU Twist & Glue

Allround medium limlak Limlak VTR Glue

Du kan også få lim til:

Vi anbefaler de universelle og langsomt-tørrende 
limtyper på flaske, som fx Clear Multi Glue Gel til 
at lime lette materialer som fx styropor, vat, træ, 
chenille og plast. Til naturcollager med fx blade 
anbefaler vi en langsomt-tørrende limlak. Hvis du 
ønsker kortere tørretid, så vælg en limpistol, der er 
nem at håndtere og monteres med limstænger. 

Limpistolen fås i to typer til at smelte limen ved 
hhv. lav og ved høj temperatur. Du kan fint bruge 
pistolen til lav temperatur til mindre emner af 
nævnte materialer. Men vi anbefaler pistolen til høj 
temperatur ved limning af større emner (den højere 
temperatur giver lidt længere tørretid til gengæld 
for et stærkere resultat).

Til natur-
materialer 

og figurer af 
hobbymaterialer

Det kræver en meget stærk lim, når emner med 
helt glat og hård overflade eller med tyngde skal 
limes sammen. Fx i forbindelse med klinkning 
af brugsting i keramik og porcelæn, eller når 
mosaiksten skal fastgøres på glas og metal. Alle 
de viste limtyper er universelle og kan i princippet 

bruges, men de har hver deres fortrin, som du bør 
have med i overvejelserne. Den mest miljørigtige 
er den langsomt-tørrende Clear Multi Glue Gel. 
Montagelim tørrer også langsomt, men er derimod 
100% vandresistent.

Til glatte emner 
som glas osv.

Til smykker

I forbindelse med fremstilling og reparation 
af smykker er sekundlim klart at foretrække. 
Ikke mindst, fordi limtypen er meget stærk og 
tørretiden ultrakort, som navnet antyder. Vælg 
imellem flere kvaliteter, der hver især er i en lille, 
handy flaske med enten pensel i låget eller en 

praktisk doseringstud. Begge gør den finmotoriske 
udfordring lidt nemmere, når du skal lime små 
perler, smykkesten, tynde wirer, silikonesnører osv. – 
Også den bredt anvendelige og billigere lim, Clear 
Multi Glue Gel, er god til smykker, men her skal du 
påregne længere tørretid.

Decoupagelak er decideret udviklet til fastgørelse af 
papir og fungerer som både lim og lakering. Samtidig 
tørrer produktet vandfast op, så det dekorerede 
emne på sigt er muligt at rengøre med en fugtig klud. 
Dette er en stor fordel for brugskunst og pynteting! 
Vælg imellem forskellige kvaliteter afhængigt af 

det materiale, papiret skal fastgøres på (pap/træ, 
tekstiler og glas/porcelæn). Hvis en vandresistent 
overflade ikke er et krav, anbefaler vi limlak eller VTR 
Glue. Sammen med tapetklister er de sidstnævnte 
produkter desuden velegnede til fremstilling af 
papmaché (sammenlimet papir i flere lag).

Til decoupage 
og fremstilling af 

papmaché

Til papir 
og karton

Vi tilbyder flere limkvaliteter, som er velegnede 
til papir og karton. Dels skolelim på flaske. Dels 
hobbylim, der også kan bruges til andre materialer, 
fx til mosgummi, tekstiler og styropor. Dels limpen, 
der er flydende lim på pen med en filtspids - 
optimal til små detaljer og nem at håndtere. 
Derudover kan du med fordel vælge limstiften, 
der har en nogenlunde fast konsistens og derfor 

sviner mindre end flydende lim. Den kan desuden 
påføres i et tyndt lag, der mindsker risikoen for buler 
i resultatet. Sammen med dobbeltklæbende tape 
er de alle velegnede til scrapbooking, hvor fotos 
indgår. Men vær opmærksom på at vælge syre- og 
ligninfrit papir og karton, ellers kan kombinationen 
af limen og den forkerte papirkvalitet på sigt 
misfarve dine fotos.

Hvilken lim skal jeg vælge?

Tip!
Er du i tvivl om valget af 
lim, fordi du mixer flere 

materialer, bør du altid gå 
efter den stærkeste lim.

Kom godt i gang

• Trælim D2
• Tekstillim
• Bivoks
• Sticky Base

Clear Multi Glue Gel Loctite Power Flex sekundlim
Loctite - Precision 

sekundlim Loctite Super Glue

Clear limstift Skolelim Hobbylim Dobbeltklæbende tape

Clear Multi Glue Gel Loctite Super Glue Universallim

Mini limpistol Clear Multi Glue Gel Allround medium limlak




