DANA LIM

SE

Produktinformation:

Gipsskivelim 297
Vattenbaserat speciallim till montage av gipsskivor
Produktbeskrivning & användning:
Gipsskivelim 297 är ett specialutvecklat vattenbaserat akryllim till limning av
gipsskivor på stålprofiler.
Limmet används vid montage av lätta invändiga skiljeväggar, och minimerar
användningen av skruvar till montagearbetet. Därmed fås en starkare
konstruktion och mindre fysiskt belastande arbete. Sist men inte minst sparas tid
vid spacklingen av skruvhål.
Gipsskivelim 297 uppfyller emissionskraven enligt EC 1PLUS.
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i
Svanenmärkt bygge.

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Densitet:
Hållbarhet:
Förpackning:

Vattenbaserat akryldispersionslim
Vit
Pastös, tixotropisk
ca 1,2 kg/liter
Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Artikelnummer Emballage
3171
300 ml patron
3172

600 ml påse
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelser:

Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.

Användningstemperatur:

ca 10 - 30°C

Applicering:

Applicera limmet på stålreglarna som gipsskiveproducenten föreskriver. Limsträngen skall vara
3 - 4 mm bred.
På profiler med skivskarvar appliceras limmet normalt i zick-zack mönster. På profiler utan
skarvar appliceras raka limsträngar.

Montering:

Tryck skivorna på plats medan limmet fortfarande klibbar till gipsskivan och fäst med skruvar
enligt leverantörens anvisningar.

Sträckförmåga:

ca 3 m² vägg per patron.

Rengöring:

Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat.
Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.
Rengör händer och hud med tvål och vatten.

Följ i övrigt alltid anvisningarna från leverantören av väggsystemet.

Säkerhet:
Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid
produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.
I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE
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