
  

 

 

 

       

Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Vattenbaserad copolymer dispersion 
Kulör:  Vit 
Konsistens:  Flytande 
Torrhalt:  ca 50% 
Densitet:  ca 1,0 kg/liter 
Hållbarhet:  Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

7303 10 lit dunk 

 
 
Härdat lim: 
Kulör:  Matt transparent 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
DanAtac Mattfix 278 är ett vattenbaserat lim till fixering av mattor/golvplattor 
med skum-, filt- eller gummibaksida.  
 
DanAtac Mattfix 278 håller effektivt mattor på plats så man slipper bulor och 
veck. Mattan ligger som limmad, men är lätt att ta bort igen utan att 
underlaget förstörs. DanAtac Mattfix 278 kan därför ersätta dubbelhäftande 
tejp eller löst liggande mattor. 
 
Kan användas både på nya och gamla golv, på sugande och täta underlag 
såsom spacklad betong, spånskivor, träfiberskivor, plywood, parkett- eller 
brädgolv, PVC- eller linoleumunderlag. 
 
DanAtac Mattfix 278 uppfyller kraven på inomhusmiljö enligt Emicode EC 1 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser:  Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt. 
 
Limning: DanAtac Mattfix 278 appliceras med rulle. På kraftigt sugande underlag kan det vara 

nödvändigt att lägga på limmet i två omgångar, eller att eventuellt använda Primer 600 till 
första omgången. När limmet härdar blir det transparent, därefter kan mattan/golvplattorna 
läggas på plats.  
 
Användningstemperaturen bör som lägst vara +15°C. 
Härdningstiden vid +23°C och 55% RF är ca 30 – 40 minuter. 
Härdningstiden beror på temperatur, luftfuktighet, sugande och icke sugande ytor. 
 
Se till att gnugga fast beläggningen ordentligt i limmet.  
Vid läggning av mattplattor med filtbaksida rekommenderas alltid att använda en mattvält. 

 
Sträckförmåga:  6 - 12 m²/liter. 
 
Borttagning: När mattan/plattorna någon gång ska tas bort, lösgörs mattan i ena hörnet och dras av 

långsamt. Styrkan i DanAtac Mattfix 278 är normalt svagare än mattans baksida. Med gamla 
mattor eller vissa mattyper med ostabil baksida kan det hända att mattans skumbaksida går 
sönder när den rivs av. Om det sitter kvar matta på golvet tvättas det med varmt vatten och 
såpa. Efter ca 10 – 15 minuter kan skumresterna lätt gnidas eller skrapas av. Själva limmet 
kan inte tvättas av utan måste tas bort mekaniskt. På trä- och parkettgolv bör man räkna med 
att slipning och ytbehandling krävs. Om golvet inte tål vatten kan resterna eventuellt tas bort 
med sprit eller lacknafta, men då bör man utföra ett test så man säkerställer att inte golvet tar 
skada av behandlingen. 

 
Rengöring: Limfläckar kan tas bort med sprit. Lim på huden tvättas av med tvål och vatten, vid behov 

med pimpsten eller rengöringsmedel med slipmedel. 
Verktyg rengörs med sprit eller lacknafta. 

 
 
 

 

Säkerhet:  

Se produktens säkerhetsdatablad. 
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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: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE 

 


