Produkt informasjon:

Sponplatelim
All-round hurtigherdende monteringslim
Produktbeskrivelse & bruk:
Sponplatelim er et ekstra sterkt monteringslim til de fleste krevende
byggeoppgaver. Anvendes til montering af veggplater, paneler, lister
m.m. samt som forsterking ved spikring og skruing.
Særlig velegnet til liming av undergulve av bl.a. sponplater. Limer tre,
fliser, betong samt mange metaller og plasttyper.
Limet er fukt-, temperatur- og aldringsbestandig.

Sponplatelim er et ekstra sterkt monteringslim til de
fleste krevende byggeoppgaver. Brukes til montering
av veggplater, paneler, lister m.m. samt som
forsterkning ved spikring og skruing.

Fysiske / kjemiske data:
Lim:
Type:
Farge:
Konsistens:
Tørrstorfinnhold:
Tetthet:
Holdbarhet:

Løsemiddelholdig lim på SBR-basis
Beige
Pastøs, tixotropisk
ca. 60 %
ca. 1,2 kg/liter
Minimum 24 mdr i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring.

Herdet lim:
Farge:
Bestandighet:

Beige
Temperatur:
Vann:

ca. -40 °C til 80 °C, avhengig av styrkekrav. Limet er termoplastisk
(d.v.s. styrken reduseres ved økt temperatur).
God
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Bruksanvisning:
Forberedelse:

Limflatene skal være rene og helst tørre, samt fri for olje, fettstoff, slipemiddel, støv og løse
partikler. Tørre limflater gir det beste resultatet. Ved bruk i lave temperaturer, kan patronen
med fordel oppbevares ved stuetemperatur før bruk.
For å minske risikoen for senere knirking i undergulvskonstruksjoner pga uttørking, skal alle
materialer, før de limes, være akklimatisert til den senere ligevægtsfugtighed på bruksstedet.

Påføring:

Patronens gjengetopp kuttes med en skarp kniv, deretter skjæres fugespissen med et
skrått snitt. Limet påføres ved hjelp av en fugepistol.
Sponplatelim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes
avstand på ca. 10 - 20 cm, avhengig av oppgaven. Noen oppgaver kan kreve
spesielle monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.
Vær oppmerksom på at noen veggmaterialer (f.eks. flamingo og noen typer
laminatplater) ikke tåler organiske løsemidler - bruk evt. Aqua Montage 295 eller MS
Montage 299 i stedet.

Anvendelsestemperatur:

ca. -10 °C til +35 °C

Monteringstid:

0 - 10 minutter, avhengig av underlag og temperatur.

Montering:

Platene trykkes med en gang på plass med et kraftigt trykk, evt. med rulle eller hammer
og kloss. Ca. 20 - 30 minutter etter oppsettingen trykkes emnet igjen kraftig mot
underlaget.
Ønskes et kraftigere og hurtigere »hug«, luftes limfugen kort tid etter oppsettingen, ved at
emnene tas fra hverandre igjen i noen sekunder. Deretter trykkes de hardt sammen.
Ved oppsetting av store og tunge plater kan det være nødvendig å støtte, eller holde
materialerne på plass, evt. med skruetvinger eller søm.

Rækkeevne:

Undergulv: ca. 20 – 25 meter fuge pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
Panelplater: ca. 2 – 3 m² pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Rengjøring:

Lim på huden fjernes med vann og såpe, bruk evt. pimpstin eller såpe med
slipemiddel. Verktøy rengjøres med aceton mens limet fremdeles er vått.
Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.
Følg alltid monteringsinstruksjonene fra material-leverandøren.

Sikkerhet:
Helsefareklasse:
Brannfareklasse:

Lokalirriterende
Meget brannfarlig

Faresetninger:

Irriterer øynene. Skadelig for organismer som lever i vann; kan forårsake uønskede
langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentagtt bruk kan gi tørr eller sprukken hud. Damp kan
forårsake sløvhet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved inntakelse, kontakt
omgående lege og vis denne beholder eller etikett.

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da
brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse.
Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig
til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.
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