
Montage af Steni Indvendig Beklædning

Ved montage af Steni Indvendig Beklædning anbefales Montage Extra 292. Limen kan anvendes ved maks. pladestørrelse 
på 1195 x 3495 mm.

Montage Extra 292 giver en trækstyrke på 3,0 N/mm2

Inden opsætning sikres det, at montagevæggen er ren og tør, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ved behov 
primes montagevæggen med Væggrunder 224. Montage Extra 292 kan anvendes på de fleste overflader som natursten, 
beton, træ, glas, metal, malede overflader samt nogle plasttyper. Der kan dog i praksis forekomme variationer i de enkelte 
materialer, derfor bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver. 

Sørg for at kontrollere væggens og pladernes mål inden montage ifølge Steni´s montage-vejledning. Pladerne skal være 
rene og hele.

Limen påføres som limstrenge på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en 
afstand af ca. 10 cm. Det betyder, at der anvendes ca. 3 patroner af 290 ml til montage af en plade i maks. størrelse. 

Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter 
holder pladerne sig selv, mens limen hærder færdigt over de næste 1-3 døgn. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at 
understøtte pladerne, så de ikke glider.

BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et 
                 tilfredsstillende resultat.

For yderligere information vedrørende de anbefalede produkter henvises til Produkt Information på det pågældende produkt, 
samt til Steni´s Montagevejledning.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da bruge-
rens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette ”Sådan 
Gør Du” informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leverings-
betingelser
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