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DANA LIM A/S  

Asfaltlim 

 
 

 

Fysiske / jk emiske data: 

Fugemasse: 
Type:  Bitumen basert, 1-komponent 
Fungicidbehandlet: Nei 
Konsistens:
Tetthet

  Pastøs, tixotropisk masse 
:  ca. 1,0 kg/liter 

Holdbarhet:  2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring. 
Emballasje: 

              
Overmalbar:   
Elastisitet:  ca +/- 10 % 
Bestandighet:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 

Klimatisk aldr ing: god  

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Asfaltlim er en 1-komponent bitumen baseret klebe- og tetnings-
masse til  takpapp mot takpapp og andre byggematerialer.  
 
Asfaltlim brukes til kantliming av ny takpapp, til kaldliming av  takpapp 
og inndekningsmaterialer mot f.eks skorsteiner, 
avtrekkshetter, tak- og overlys-vinduer samt til reparasjoner av  takpapp .
 
Danner en plasto-elastisk limfuge, som tåler mindre bevegelser. 
Hefter på tegl, eternitt, s ink, takpapp, asfalt  mm .
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Asfaltlim er en 1-komponent  lime - og 
tetningsmasse basert på bitumen. Herder 
til en plasto-elastisk fuge, som  kan tåle opp til   
10 % bevegelse.  

 

 

     erdet  fugemasse: H  



 

 

 

 

 

 

 LIM  /S  

 

B kru sanvisning: 

Dimensjonering av fugen: Fuger brukes  de detr Asfaltlim  bør dimensjoneres  slik at bevegelsen av den frie fugesubstans er 
under +/- 10% 

 
Forberedelse av materialer: Fugeflatene skal være tørre, rene, fri for fettstoff, støv og løse partikler.  

Asfaltlim kan brukes  uten primer på de fleste overflater som f.eks bitumen, sten, 
aluminium, s ink, bly, kobber, PVC, gummi m.m. 
 
Ved fuging på fuktige underlag bør fugemassen trykkes særlig godt mot underlaget. 
 
Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres  
tilstrekkelige vedheftingsforsøk før igangsettelse av - især store - oppgaver.  

 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C. 
 
Påføring:  Patronens gjengetopp skjæ res  av med en skarp kniv. skjæres Deretter   fugespissen  

 med et skrått snitt,  som er litt mindre enn fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjelp av 
hånd- eller trykkluft  pistol.
 
Sørg for god utlufting ved bruk i lukkede rum. 
 

Herding: Kleb     efri etter ca. et døgn. Gjennomherder etter 1-3 uker, avhengig av temperatur og 
fugetykkelse. 

   
Etterbehandling: Anvendes Asfaltlim på     steder med regelmessig ferdsel, anbefales det å   beskytte den mot 

slitasje og mekaniske påvirkninger. 
 

Rengjøring:  Verktøy rengjøres  f.eks. med bensin eller terpentin. 

 

 

 

 

 

Sikke trhe : 

Helsesfareklasse: Se sikkerhetsdatablad 

Brannfareklasse: Se sikkerhetsdatablad 

 

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad. 
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Vår

 

 

 leveringsbetingelser. og salgs- alminnelige våre til forøvrig henvises Det produktspesifikasjoner.

 ikke således er og verdier, typiske retningsgivende er produktinformasjonsblad dette i Opplysningene anvendelse. produktets ved

 oppnås  som resultater de for ansvaret oss påta ikke  vi kan kontroll, vår utenfor ligger arbeidsforhold brukerens Da arbeidsmetode.

 og produkt mulige best finne å til brukeren hjelpe å hensikt til har som laboratorieforsøk omfattende på baseret er informasjon 
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