
Kära kunder, 
 
Hoppas ni har haft en riktig höjdarstart på det nya året! Vi skulle vilja uppmärksamma er om två produkter 
som vi tror kan underlätta era gummiarbeten, Rema Tip Tops gummilim BC 3004 och Rengöringsvätska R4. 
För er som aldrig har provat någon produkterna skickar vi gärna en burk kostnadsfritt.  

Många av er är säkert ganska hemma på gummilim för transportbandsskarvning. 
Dessa är utvecklade för att ha en så kort härdtid som möjligt. För 
gummeringsarbeten på större ytor däremot, brukar det inte vara lika kritiskt med 
kort härdtid, men desto viktigare med längre öppettid för att hinna mangla ihop det 
innan det torkar för mycket. 
 

BC 3004 har extra lång öppettid. Efter applicering av det andra lagret BC 3004 kan 
man lägga på gummit inom 20 minuter och två timmar*. Detta gör BC 3004 till en 
riktigt bra lösning för trumbeklädnad och allmänna gummeringsarbeten där arean 
överstiger 1 m². Vidhäftningen efter full härdning är oöverträffad! 

Inför varje gummilimning är förstås  förarbetet A och O. En viktig del av detta är att hålla ytan fullständigt 
ren och fri från fetter, klorider och sulfater med mera. I många verkstäder används extraktionsbensin, 
toluen, xylen, eller MEK (metyletylketon) för detta ändamål. Som ett minst lika effektivt men ändå 
miljövänligare, hälsosammare, samt eventuellt billigare alternativ till dessa lösningsmedel, vill vi presentera 
Rema Tip Tops Rengöringsvätska R4. 
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GUMMILIM BC 3004 

RENGÖRINGSVÄTSKA R4 

Substans Giftighetsindex** Källa 

Etylacetat 1,0 Toxnet 

Toluen 8,8 Toxnet 

MEK 2,1 Toxnet 

Xylen 1,3 Toxnet 

Extr.bensin >2,8 Toxnet 

Högre värde = Giftigare 

**Beräknat utifrån data för akut toxicitet 

Vätskan består till största del av det 
gröna lösningsmedlet etylacetat. 
Rengöringsvätskan finns både i burkar 
på 250 ml, 800 ml och 5 l, samt i 500 
ml sprayflaska. 
 
Detta ett bra tillfälle att tillämpa den 
lagstadgade  substitutionsprincipen, 
dvs. att ständigt försöka byta ut 
kemikalier mot mindre farliga och mer 
miljövänliga alternativ. 

Hör gärna av er till Lena om ni tycker produkterna verkar intressanta:  
031-7485554 eller info@vulctech.se 

Glada hälsningar, Tomas, Daniel, Lena, Cedrik och Ove! 

*Gäller vid rumstemperatur och normal luftfuktighet 
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