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Fysiske / kemiske data: 
Lim: 
Type:  Akryldispersion 
Farve:  Hvid 
Konsistens:  Tixotropisk 
Tørstofindhold:  61 % 
Massefylde:  ca.1,3 kg/ltr. 
Holdbarhed:  Mindst 1 år i tæt tillukket emballage ved kølig og tør opbevaring. Tåler ikke frost. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

4692 2.5 ltr spand 4779997 

4693 5 ltr spand 4780003 

 
 

 

 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Vævlim & -Fylder Vådrum 218 anvendes til opsætning og grunding af 
glasfilt og glasvæv i vådrum. Den høje dækkeevne giver perfekt bund 
for efterfølgende vådrumsmaling. 
 
Limen er desuden velegnet til facader, hvor der i kombination med filt 
anvendes som armeringsbehandling mod revnedannelse. 
 
Klæberen er pigmenteret og baseret på acryl og vandbestandige 
fyldstoffer. Den har således egenskaber som både lim og 
fylder/maling. 
 

 

Produktinformation: 

Vandfast klæber og fylder til glasfilt og glasvæv    

DANA LIM A/S  

Vævlim & -Fylder Vådrum 218 

www.danalim.dk 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for tapetrester m.m. 

 
På let afsmittende eller stærkt sugende underlag skal der grundes med Væggrunder 224 eller                      
Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring. 
 
Tætte og malede underlag slibes og afvaskes med grundrensemiddel.  
 
Limen omrøres før brug. 

 
Fortynding:  Limen leveres klar til brug, men kan om nødvendigt fortyndes med lidt vand. 
 
Anvendelsestemperatur: 10 - 30 °C, bedst ved ca. 20 °C. 

 
Påføring:  Limen påføres væggen i et ensartet lag med pensel, rulle eller Airless Sprøjteanlæg. 

Vævet/ filten opsættes i den våde lim. 
 
Hvis limen skal bruges som armeringsbehandling, skal der påføres så meget lim, at vævet  
”druknes” i den våde lim. 
 
Materialefabrikantens opsætningsvejledning skal i øvrigt altid følges. 

 
Rækkeevne:  3 - 6 m²/liter pr. behandling. 
 
Tørretid (20 °C, 60 % RF): Limen er berøringstør efter ca. 1 time. Bør ikke overmales før dagen efter.  

Gennemhærder på 3 - 4 døgn. 
 
Efterbehandling: Videre grunding kan foretages når klæberen er tør. Eventuelle buler opskæres og fastlimes. 
 
  Efter tørring slutbehandles med egnet maling efter ønsket glansgrad.  
 

Opsat glasvæv og -filt der udsættes for vejr- og/eller vandpåvirkning skal altid behandles med 
en effektiv dækkende overfladebehandling. 

 
Rengøring: Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.  

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.  
Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand. 
 

 

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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