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PRODUKTBESKRIVELSE
Tre & Sponplatelim Inne 2512 er et vannbasert, hurtigherdende monteringslim for tre og sponplater innendørs.

BRUKSOMRÅDE
For liming av sponplater mot bjelkelag og i not og fjær inne som supplement til skruing. Montering av veggplater som Forestia
3-vegg,Handy og Presis og lignende. I patron for enkel liming på vanskelige tilgjengelige plasser samt gi en jevn limpåføring. Siger ikke. NB! Ved bruk som plattformgulv (uten vegger og tak montert) og der temperaturen kan bli lavere en +5ºC og ned mot
- 15ºC skal Bostik Sponplatelim 2511 brukes.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Limflatene skal være tørre, rene og frie for fett. Alle flater som skal limes skal ha en temperatur over +5 oC. Limet påføres underlaget i strenger. Skru hetta på plass på dysen etter bruk, dersom det er mer lim igjen. A.Liming av sponplater mot bjelkelag 1.Påse
at temperaturen er >+5 oC og at limingen skjer inne. 2.Påfør limet i to strenger på hver bjelke med tykkelse f 4 mm.
3.Monter platene i løpet av 15 minutter. B.Liming av not og fjær på sponplater. 1.Legg en streng både på not og fjær med f 3 mm( se
tegning). 2.Trykk plate sammen umiddelbart eller i løpet av noen minutter.
Platene skal drives så tett sammen at lim tyter opp i skjøten. Overflødig lim fjernes med en fille før limet tørker eller det slipes bort senere. Kompleter med skruer.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon
se HMS-datablad.(sikkerhetsdatablad)
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser
til også våre anvisninger og anbefalinger, er
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring:
Materialtype:

Vannbasert

Konsistens:

Pastøs

Farge:

Hvit

Densitet:

1,1 kg/liter

Tørrstoff:

58 %

Lagring:

12 måneder i ubrutt forpakning ved +10 til +20oC.

Rengjøringsmiddel:

Vann innen limet tørker. Tørket lim tas bort mekanisk

Viskositet:

ca 180.000 cps

Arbeidstemperatur:

Over +5oC

Forbruk:

10 liter eller 34 patroner pr
100 m2 plategulv limt i not
& fjær og mot bjelkelaget.
(2 limstrenger på 3 mm i not
&fjær samt 2strenger på 4
mm på bjelken)

Monteringstid:

Maks 15 minutter

Brannfarlig:

Nei

Påføringshjelpemiddel:

Fugesprøyte

Egenskaper etter påføring:
Holdfasthetsøkning:

Full holdfasthet etter ca 7
døgn

Farge:

Transparent

Fuktighetsbestandighet:

D3
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser
til også våre anvisninger og anbefalinger, er
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

