
Kära kunder,  
 
Månadens utskick tillägnar vi våra gummidukar med limskikt – REMALINE/CN med fokus på limskiktet. 
REMALINE står för slitageskydd i absolut toppkvalitet. CN är namnet på vårt limskikt som både förenklar 
appliceringen av gummiduken samt medför den bästa vidhäftningen med kallvulkning.  
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Glada hälsningar från Tomas, Daniel, Jan, Lena, Cedrik och Ove! 

Redan 1937 började grundarna till Rema Tip Top, bröderna Otto och Willy Gruber utveckla limbara 
gummimaterial. På dessa material fanns det limskikt som kom att göra Tip Top till en av världens största 
aktörer inom branschen. Den moderna varianten av det patenterade limskiktet kallas för CN-skikt, och är 
ett modifierat kloroprengummi som fortfarande ger oöverträffad vidhäftning vid limning.  
 
Fördelarna med CN-skiktet är: 
Möjligheten att limma en stor mängd olika material mot stål, bl.a. Polyuretan, teflon, polyeten, samt 
alla möjliga sorters gummimaterial. Mindre åtgång av lim, då det bara krävs ett lager på CN-skiktet. 
Detta innebär att man sparar ca 200 g lim per kvadratmeter, för att inte tala om tidsåtgången man sparar 
genom att man slipper rugga upp ytan. Dessutom får man ökad vidhäftning jämfört med 
bärarmaterialet: 

För att undersöka vidhäftningen till stål utförde vi 
dragprovningstester enligt ISO 14879-4 för vår gummiduk 
REMALINE 60/CN. Resultatet blev så bra att gummit går sönder 
innan det släpper från underlaget. Värdet på vidhäftningen 
uppmättes till fantastiska 12 N/mm.  
 

På det andra testet vände vi på gummit, och limmade sidan av 
NR/SBR mot stålet enligt konstens alla regler och samma 
primer+lim. Brottytan visar att ca. hälften av släppningen är 
mellan gummit och limmet, och hälften i själva gummit. Detta 
är imponerande i sig (och ett bra betyg för limmet BC 3004), 
men värdet på vidhäftningen landar på 6 N/mm, dvs hälften av 
det för CN-skiktet.  
 

REMALINE/CN innebär alltså detta limskikt kombinerat med 
slitgummi av kvalitet i världsklass.  
 

Prova själva! Året ut sänker vi priset 10 % på våra topp-
material REMALINE 35, 60 och 70 vid köp av helrulle.  
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