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Lidt om lim 
 

Lim er noget, der har evnen til at holde to overflader sammen. 

Det vil sige, at harpiks, tyggegummi og mørtel egentlig også kan betegnes som lim i samme grad som tape, kontaktlim, og 
'sticky notes'. 

Før i tiden brugte man trætjære, hestetænder, fiskeskind og knogler, når man lavede lim. I dag bruger man polymerer, 
syntetisk harpiks og olie.  
Selvom processen er ændret fra kogte døde dyr til højteknologisk produktion, er formålet stadig det samme: Hvordan får man 
to ting til at klistre til hinanden bedst muligt, afhængig af anvendelse og materiale. 
 

 

Vil du vide mere, læs her.  
 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forskere-afsloerer- 
hemmelighed-bag-200000-aar-gammelt-lim 
 

 

Tjærelim af birketræ. 
 

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forskere-afsloerer-hemmelighed-bag-200000-aar-gammelt-lim
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forskere-afsloerer-hemmelighed-bag-200000-aar-gammelt-lim
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forskere-afsloerer-hemmelighed-bag-200000-aar-gammelt-lim
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forskere-afsloerer-hemmelighed-bag-200000-aar-gammelt-lim
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Limens historie 
 

• Allerede for 200.000 år siden i Italien limede fortidens mennesker flager af sten fast til træpinde for at lave spyd. For 
200.000 år siden var det tjære fra birketræsbark, der blev brugt som lim. 

• En lignende opfindelse blev brugt i Sydafrika for 70.000 år siden, hvor vores afrikanske forfædre brugte plantegummi 
og rød okker til at lave spyd ud af sten og træ. 

• Ægypterne videreudviklede teknikken for 6.000 år siden, hvor de lavede lim ud af kogte hestetænder, som de brugte 
til at lime alt fra keramik og møbler til elfenben og papyrus. 

• I Europa i middelalderen begyndte man at bruge æggehvider til at lime blade af guld fast til pergamenter. 
• Først i 1750 blev den første deciderede lim-fabrik etableret.  

Sidenhen er en lang række materialer blevet brugt til at lave lim heriblandt fiskeskind, knogler, husblas og stivelse. 
Sådan er det ikke mere.  

Lim og sundhed 

Lime er meget forskellige rent kemisk og spænder lige fra harmløse vandbaserede lime, som er beregnet til børn, og til kradse 
sager, som indeholder opløsningsmidler, der kan være skadelige ved indånding og irriterende ved berøring. 
   
Læs derfor brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter omhyggeligt inden brug. Brug så vidt muligt lim med så lavt 
sikkerhedsnummer som muligt, 00-1 eller 0-1, og uden faremærkning. Køb CE-mærket lim til børn, evt. A-mærket af 
Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialer, som opfylder de strengeste krav. Sørg for god ventilation, når der arbejdes 
med opløsningsholdige lime. 
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Sådan benyttes nogle af de mest almindelige limtyper 

Limstift:        

- til mindre opgaver, i tyndt papir. Materialer, der ikke skal belastes eller trækkes i.    

Kontaktlim:      

- kontaktlim skal smøres på begge flader, hvor den skal have lov at tørre næsten helt op, inden emnerne presses hårdt 

sammen. Det er på grund af denne kontakt ved limningen, at limen har fået sit navn. 

   
Kontaktlim giver en stærk samling og er især god til større flader. Kontaktlim binder på de fleste materialer som træ, læder, 
tekstiler, laminat, plast og metal. 
 

Limpistol: 

- er en rigtig god mulighed til præcisions arbejde, hvor mindre ting skal limes på eller sammen. 

Den kan anvendes på varme følsomme materialer som glas, plastik, læder eller gummi.  
 
Da limpistolens spids bliver meget varm og dermed også limen, skal man passe på ikke at få kontakt til limen. Hvis du får 
limen på huden, skyld da straks med koldt vand. Limen fjernes let derefter. 
 

Universallim:  

- skaber meget stærke samlinger, og kan binde både hårde og bløde, porøse og glatte materialer sammen. For eksempel: 

metal, sten, gummi, plast, stof, læder og meget mere. 
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Limene modstår både vand og høj temperatur. De er tykke i konsistensen, en-komponente og giver mulighed for at justere 
emnerne i ca. 20 min. Til gengæld må man leve med temmelig lang tørretid, 12-48 timer, og en ret høj pris. Da limene holder 
sig fleksible efter tørring, er de også gode til svære opgaver som fx reparationer af gummistøvler og bløde materialer 

Trælim/ snedkerlim:  

- til samling af træ mod træ er den hvide snedkerlim den bedste. Den vandbaserede lim er nem at bruge, også 

på pap og læder. Nogle typer tørrer i løbet af få minutter, andre inden for nogle timer. Emnerne skal spændes 

sammen med en skruestik eller lægges i pres. 

   
Trælim findes også i mere hårdføre udgaver, som kan bruges udendørs, og som kan lime træ fast til andre 
materialer som fx metal, beton og hård plast. 
 

Epoxylim:  

- når det gælder om at få den stærkest mulige samling, er den tokomponente epoxylim det bedste valg. Den 
blandes af en binder og en hærder, den er ikke så nem at bruge, men den klæber på de fleste materialer inkl. 
metal, sten, glas, træ og mange typer plast og kan også bruges udendørs, da den modstår vand. Epoxylim kan 
være en tokomponentlim, dvs. at den skal blande af to komponenter for at virke.  

Til lidt mere porøse materialer og materialer, som ikke passer fuldstændigt sammen, fås limen i tykkere udgaver.  

Limene indeholder opløsningsmidler, som fordamper meget hurtigt, og kan give irritation ved kontakt med hud, øjne og 
slimhinder.  

 

Sekundlim/ Superlim:  
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- hæfter meget hurtigt, når emnerne presses sammen. Limen er tynd og vandklar og kræver god kontakt mellem de flader, 
som skal limes. Den giver en næsten usynlig limfuge og giver en meget stærk samling mellem ikke-porøse materialer som 
glas, metal og hård plast.  

Limene indeholder opløsningsmidler, som fordamper meget hurtigt, og kan give irritation ved kontakt med hud, øjne og 
slimhinder. 

 

Spørgsmål 

1. Hvornår blev den første lim opfundet? Og hvordan blev den fremstillet? 

 

2. Hvad betyder tokomponentlim? 

 

3. Er der lim, der kan være sundhedsskadelige?  

 

Hvordan? 

 

Hvilke forholdsregler skal man tage, når man arbejder med sådan en lim? 

 

4. Hvilke typer lim kender du allerede?  
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5. Du skal lave en dekoration på en urtepotte. På urtepotten skal limes små mosaiksten og træperler. Hvilken lim vil du bruge? Og 

hvorfor? 

 

6. Du har tabt din yndlings kop på gulvet, og hanken er gået af. Hvilken lim vil du bruge? Og hvorfor? 

 

7. På hjørnet af din trækommode er der røget et lille stykke af. Nu vil du lime det lille stykke på. Hvilken lim skal du bruge? Og 

hvorfor? 

 

 

 

 

 

Links, hvis du vil vide mere: 

 

https://dk.rs-online.com/web/c/lim-taetningsmidler-og-tape/klaebemidler-og-lim/ 

https://www.aplica.dk/webshop/produkt-kategori/lim/2k-2-komponent-lim/page/2/ 
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https://www.aplica.dk/webshop/produkt-kategori/lim/2k-2-komponent-lim/page/2/
https://www.aplica.dk/webshop/produkt-kategori/lim/2k-2-komponent-lim/page/2/

