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Bruksområde

Til liming der det er krav til fukt og
limfuger som tåler kaldt vann. Brukes til
liming av vinduer, ytterdører,
veggelementer, utemøbler, parkettgulv
10–22 mm samt annet snekkerarbeid.

Karakteristiske egenskaper

• D3

• Tåler fukt
• Gir en klar limfuge med stor hefteevne
• Hurtigherdende
• Tåler kaldt vann
• Ikke brannfarlig
• Oppfyller kravene i klasse D3 EN 204/
205

Beskrivelse
Kaldtvannsbestandig modifisert PVAc-lim til liming som kan
bli utsatt for fukt.

Farge
Hvit, klarner under herding

Emballasje
750 ml flaske (12 stk./kartong)
5 l dunk

Klargjøring
• Påse at overflatene som skal limes, er rene og tørre.

Påføring
• Rist eller rør om limet.
• Påfør limet på én eller to sider med pensel eller limrulle.
• Liming på begge sider gir høyest holdfasthet og anbefales
for harde treslag.

• Press sammen overflatene, behold presstrykket til limfugen
er sterk nok til håndtering.

• Presstiden er avhengig av treets porøsitet og fuktinnhold.
Også presstemperaturen påvirker tiden.

Rengjøring
Vått lim fjernes med vann.

Begrensninger
Ikke der det kreves helt vanntett liming.

Sikkerhetsregler
Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begy-
nner.

Levering
Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010
for å få informasjon om nærmeste forhandler.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg
gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers
Förenings generelle leveringsbestemmelser fra
21.9.2006.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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Teknisk informasjon

Tetthet Ca 1,08
Viskositet 1,0 ± 2,0
Tørrsto�nnhold Ca 46%
Åpentid ved +20C° Sammenføyes innen ca. 5 minutter inom ca 5 minuter
Presstid ved +20°C Furu/furu 5–10 minutter. Avhengig av treslag og temperatur må presstiden bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Ved liming av

tre med høye spenninger og større dimensjoner kreves det lengre presstid
Presstemperatur +10 °C til +70 C°. I kortere tid kan det brukes høyere presstemperatur
Brukstemperatur +10 °C til +20 °C
Presstrykk 1 kg/cm². Godt bearbeidede overflater med god kontakt gir best limresultat
RH 50 - 60%
Lagring 24 måneder i godt lukket emballasje
Lagringstid Ved +10 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Forbruk En overflate belegges med 0,15–0,2 l/m². Limet bør spres dobbelt ved liming av harde og fete treslag
Fuktinnholdet i treet 8 - 12%


