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DK

Produktinformation:

Gipspladeklæber 297
Vandbaseret speciallim til montage af gipsplader
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Gipspladeklæber 297 er en specialudviklet vandbaseret acryllim til
oplimning af gipsplader på stålprofiler.
Limen anvendes i forbindelse med montage af lette indvendige
skillevægge, og minimerer anvendelsen af skruer til montagearbejdet.
Derved opnås en stærkere konstruktion, mindre fysisk belastende
arbejde, og der spares tid til efterfølgende udspartling af skruehuller.
Gipspladeklæber 297 er indeklimamærket iht. Emicode EC 1PLUS.
Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan
indgå i Svanemærket byggeri.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Vægtfylde:
Holdbarhed:

Vandbaseret acryldispersionslim
Hvid
Pastøs, tixotropisk
ca. 1,2 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Varenr.

Størrelse

DB-nr.

3171

300 ml patron

5240185

3172

600 ml pose

5170258
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler.

Anvendelsestemperatur:

ca. 10 - 30 °C

Påføring:

Limen påføres stålskelettet som angivet af gipspladeproducenten. Limstregen skal
være 3-4 mm I bredden.
På profiler med pladesamlinger påføres limen normalt I zig-zag striber. På profiler uden
samlinger påføres lige striber.

Montering:

Pladerne trykkes på plads mens limen stadig giver fuld afsmitning på gipspladen, og
fastgøres med skruer efter leverandørens anbefalinger.

Rækkeevne:

ca. 3 m² væg pr. patron

Rengøring:

Lim på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er våd.
Afhærdet lim kan fjernes mekanisk.
Se iøvrigt altid vægsystemleverandørens anvisninger.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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