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Produktinformasjon

Montage Extra 292
Ftalatfritt montasjelim for hurtigere montasje av tunge og lette materialer.
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Montage Extra 292 et nøytralt, luktfri, fuktherdende montasjelim, uten
løsemidler og ftalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp
eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.
Montage Extra 292 kan brukes ute og inne, på vegger, tak og gulv. Bra for
montering av speil, paneler, fliser, akustikkplater og annet platemateriale
som skal limes hurtigt og sikkert opp.
Montage Extra 292 hefter på de fleste materialer; tre, glass, betong,
murstein, glassfiber, plexiglass, malte overflater, de fleste metaller, enkelte
typer av plast og gummi etc.
Montage Extra 292 har en utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.
Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i
Svanemerkede bygg.

Fysiske / kjemiske data:
Lim:
Type:
Fungicidbehandlet:
Konsistens:
Holdbarhet:
Emballasje:

Fuktherdende, nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent
Nei
Thixotropisk masse
2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Varenr.

Størrelse

Farge

DB-nr.

29232

290 ml

Hvid

1263621

290 ml

Grå

1336853

290 ml

Sort

1281345

600 ml

Hvid

1436776

29263

600 ml

Grå

1684508

29265

600 ml

Sort

1634800

29233
29235
29262

Limfuge:
Overmalbar:
Hardhet:
Bruddstyrke:
Bruddforlengelse:
Elasticitet:
Bestandighet:
Værbestandighet

Ja.
ca 60 Shore A (ISO 868)
3,0 N/mm2 (ISO 37)
200 % (ISO 37)
+/- 20%
Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
God
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Bruksanvisning:
Forberedelse av materialer:

Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Montage
Extra 292 kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste
metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.
Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid
utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før igangsettelse av - især store oppgaver.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

Montage Extra 292 påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand
av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige
monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.

Rekkeevne:

2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

Monteringstid:

Monter innenfor 4-8 minutter etter påføring av limstrenger.

Montering:

Emnerne presses nøye sammen.
Ved montering av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsopgaver, kan det
være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er
herdet.

Herdning:

Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

Oppsetting av speil:

Ved oppsetting av speil anvendes lodrette streker med ca. 10 cm mellomrom. Speilet
understøttes i 2 døgn og sikres mot å falle ut fra veggen.

Oppsetting av akustikkplater:

Montage Extra 292 påføres som limstrenger på platens bakside, hvoretter platene plasseres
så tett som mulig på deres endelige plassering. Platene presses omhyggelig på plass og vil
deretter holde seg selv, mens limet herder.

Rengjøring:

Verktøy rengjøres og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentin.
Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.
Hender og hud vaskes med vann og såpe.

Sikkerhet:
Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og
arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved
produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke
produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.
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