
WD207

Trälim Ute

Användningsområde

För limningar där krav på fukt och
kallvattenbeständiga limfogar krävs.
Används för limning av fönster,
ytterdörrar, väggelement, utemöbler,
parkettgolv 10 - 22 mm samt övriga
snickerier.

Utmärkande egenskaper

• D3

• Fukttålighet
• Ger en klar limfog med hög
vidhäftning

• Snabbhärdande
• Kallvattenbeständigt
• Ej brandfarligt
• Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/
205

Beskrivning
Kallvattenbeständigt modifierat PVAc-lim för limningar, som
kan bli utsatta för fuktpåverkan.

Kulör
Vit, klarnar under härdning

Förpackning
750 ml flaska (12/kartong)
5 liter dunk

Beredning
• Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Applicering
• Skaka eller rör om limmet.
• Påför limmet på en eller två sidor med pensel eller vals.
• Limning på båda sidor ger högst hållfasthet och
rekommenderas för hårda träslag.

• Pressa samman ytorna, behåll presstrycket tills limfogen är
stark nog för hantering.

• Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot.
Även presstemperaturen påverkar tiden.

Rengöring
Vått lim avlägsnas med vatten.

Begränsningar
Ej där helt vattenfasta limningar krävs.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

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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WD207

Trälim Ute

Teknisk information

Densitet Ca 1,08
Viskositet 1,0 ± 2,0
Torrhalt Ca 46%
Öppentid vid +20C° Sammanfogas inom ca 5 minuter
Presstid vid +20°C Furu/furu 5 - 10 minuter. Beroende på träslag och temperatur måste presstiden bestämmas för varje fall. Vid limningar av

trä med höga spänningar och större dimensioner krävs en längre presstid
Presstemperatur +10°C till +70C°. Under kortare tid kan högre presstemperatur användas
Användningstemperatur +10°C till +20°C
Presstryck 1 kg/cm². Väl arbetade ytor med god anliggning ger bästa limresultat
RH 50 - 60%
Lagring 24 månader i väl tillsluten förpackning
Lagringstid Vid +10°C till +20 °C. Förvaras frostfritt
Åtgång En yta beläggs med 0,15 - 0,2 lit/m². Om hårda och feta träslag limmas , bör limmet dubbelspridas
Fuktkvoten i träet 8 - 12%


