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Produktinformasjon:

Trelim PU 421
Vannfast D4-lim til tre, metall, hard plast m.m.
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Trelim PU 421 er et 1-komponent fuktherdende polyurethanlim, spesielt
velegnet til liming av tre med høyt fuktinnhold samt til liming av
metall, hard plast, ekspandert polystyren (flamingo), keramiske
materialer m.m.
Trelim PU 421 anvendes der det stilles særlige krav til vannfasthet og
styrke. Limet oppfyller kravene til klasse D4, i.h.t. EN 204/205.

Trelim PU 421 er et 1-komponent fuktherdende
polyurethanlim, spesielt velegnet til
liming av tre med høyt fuktinnhold samt til liming av
metall, hard plast, ekspandert polystyren
(flamingo), keramiske materialer m.m.

Fysiske / kjemiske data:
Lim:
Type:
Farge:
Konsistens:
Tørrstoffinnhold:
Viskositet:
Vektfylde:
Holdbarhet:

1-komponent polyurethanlim
Klar gulaktig
Lett flytende
ca. 100 %
ca. 2.000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20 °C
ca. 1,1 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring. Må ikke utsettes for fukt.

Herdet lim:
Farge:
Bestandighet:

Klar hvitaktig
Vann: Klasse D4, i.h.t. EN 204/205.
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Bruksanvisning:
Forberedelse:

Limflatene skal være godt tilpasset, rene, fri for olje, fettstoffer o. lign. Beste resultat
oppnås på nyforarbeidet tre.

Påføring:

Påfør limet på den ene flaten i et tynt ensartet lag. Ved liming av harde tresorter kan man
med fordel påføre lim på begge flater og øke ventetiden samt pressetiden. Det anbefales å
bruke hansker.

Trefuktighet:

Treet skal inneholde 12 - 20 % fukt. Er fuktinnholdet for lavt skal det tilføres fukt, evt. med
vannsprut. Ved liming av materialer som ikke i seg selv inneholder fukt, er tilførsel av
fuktighet nødvendig.

Anvendelsestemperatur:

15 - 40 °C. Temperaturen gjelder både tre, lim og lokale.

Limmengde:

Ca. 150 - 170 g/m².

Åpen ventetid:

Max. 30 minutter på furu ved 20 °C og 50 % luftfuktighet. Ved sammenlegging skal limet alltid gi
full avsmitting på den motsatte flate. Ventetiden kan forlenges ved dobbelt limpåføring, hardt tre,
lavere temperatur og lavere luft- / trefuktighet.
Ventetiden reduseres ved høyere temperatur og høyere luft-/trefuktighet.

Presstrykk:

Ca. 2 - 10 kg/cm². Ved spenninger i treet kreves høyere pressetrykk.

Pressetid:

Min. 3 - 4 timer for furu med ca. 14 % fuktighet ved 20 °C. Pressetiden skal økes ved
hardt tre, dobbel limpåføring, lavere temperatur samt lavere tre- og luftfuktighet.
Pressetiden kan reduseres ved f.eks. forvarming av treet eller anvendelse av varmpresse.
Limet herder ved en reaksjon med emnenes og luftens fuktinnhold, da limet ' skummer opp' .
Det er derfor viktig at emnene holdes i press under hele herdetiden, da 'skum' i selve
limfugen vil nedsette styrken.

Etterbehandling:

Limte emner som utsettes for vær, bør alltid behandles med en effektiv dekkende
overflatebehandling.

Rengjøring:

Lim på huden fjernes med vann og såpe, bruk evt. pimpsten. Verktøy rengjøres med
aceton mens limen fremdeles er uherdet. Herdet lim kan kun oppløses mekanisk.
Alle angitte tider er veiledende. Tilstrekkelige forsøk bør gjennomføres for
fastleggelse av de endelige arbeidsbetingelser.
For mer detaljerte opplysninger om liming av de forskjellige treslag og andre
materialer, samt etterbehandling av limte emner, henvises til brosjyren 'Trelim –
Produktguide'

Sikkerhet:
Inneholder:
Helsefareklasse:
Brannfareklasse:
Faresetninger:

Isocyanater (4,4´-Diphenylmethan-diisocyanat, blanding av isomere). Se fabrikantens
opplysninger.
Xn, Helseskadelig
Ingen
Farlig ved innånding. Irriterer øynene, åndedrettsorganene og huden. Kan gi
overfølsomhet ved innånding og ved kontakt med huden.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp.
Bruk passende arbeidsklær og egnede beskyttelseshansker.
Ved ulykkestilfeller eller ved illebefinnende er øyeblikkelig legebehandling nødvendig; vis
etiketten, om mulig.
For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Vår informasjon er baseret 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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