
  

 

 

 

       

Fysiske / kemiske data: 
Lim: 
Type:  Vandbaseret copolymer dispersion 
Farve:  Hvid 
Konsistens:  Flydende 
Tørstofindhold:  ca. 50% 
Vægtfylde:  ca. 1,0 kg/liter 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

7303 10 ltr dunk 5830274 

 
 
Hærdet lim: 
Farve:  Mat transparent 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
DanAtac Tæppefix 278 er en vandbaseret lim til fiksering af tæpper/tæppefliser 
med skum-, filt- eller gummibagside.  
 
DanAtac Tæppefix 278 holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder 
undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge 
underlaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter således dobbeltklæbende tape eller 
løst liggende tæpper. 
 
Anvendes på både nye og gamle gulve, på sugende og tætte underlag, som f.eks. 
spartlet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, 
PVC- eller linoleumsbelægninger. 
 
 
 
DanAtac Tæppefix 278 er indeklimamærket EC1 iht. til Emicode   
 
 
 

Medlem af Gulvbranchen 
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Produktinformation: 

Tæppet ligger som limet, men kan fjernes igen    

DANA LIM A/S  

DanAtac Tæppefix 278 

www.danalim.dk 
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Brugsanvisning: 

Forberedelse:  Underlaget skal være rent, fri for støv, tørt og jævnt. 
 
Limning: DanAtac Tæppefix 278 påføres med rulle.  

På meget sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre lim af 2 omgange, 
eller evt. bruge Primer 600 ved første påførelse.  
Ved ophærdning bliver limen transparent, og herefter kan tæppe-/fliserne monteres.  
 

Anvendelsestemperatur: Bør som minimum være +15C. 

Hærdetiden er ved +23C og 55% RF ca. 30-40 min.  
Hærdetiden er afhængig af temperatur, luftfugtighed, sugende og ikke sugende 
overflader. 

  
Sørg for at gnide belægningen godt fast. 
Ved tæppefliser med filtbagside anbefales altid efterfølgende tromling. 

 
Limmængde:  6 - 12 m²/liter. 
 
Aftagning: Når tæppet/fliserne senere skal fjernes, løsnes tæppet i det ene hjørne og trækkes 

langsomt af. Styrken for DanAtac Tæppefix 278 er normalt svagere end selve 
tæppets bagside. På gamle tæpper eller ved visse tæppetyper med en meget ustabil 
bagside, kan det forekomme at tæppets skumbagside går i stykker ved afrivningen. 
Hvis der forbliver tæppe tilbage på gulvet, vaskes gulvet med varmt vand og sæbe, 
Efter ca. 10 - 15 minutter kan skumresterne derefter let gnides eller skrabes af.  
Selve limen kan ikke afvaskes, men skal fjernes mekanisk. Ved afrensning af træ- og 
parketgulve må slibning og overfladebehandling påregnes. Hvis gulvet ikke tåler 
vandpåvirkning, kan resterne evt. fjernes med sprit eller mineralsk terpentin, men her 
bør test udføres, så man sikrer sig at gulvet ikke tager skade af behandlingen. 

 
 
Rengøring: Limpletter fjernes med sprit. Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. 

pimpsten eller sæbe med slibemiddel. 
Værktøj rengøres med sprit eller mineralsk terpentin. 

 
 
 

Sikkerhed:    
Se produktets sikkerhedsdatablad 
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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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