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MILJØRIGTIGE PRODUKTER

Kvalitet og bæredygtigt byggeri

LETSPARTEL MEDIUM EXTRA 623
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+ Ekstra bindemiddel giver et stærkere slutresultat

5097 0012

LETSPARTEL GROV 624
+ Høj fyldningsgrad og minimalt svind
+ Velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger
+ Velegnet til ujævne overflader
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+ Let at slibe

LA

+ Let at påføre
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LETTESTE ARBEJDSPROCES

+ Godkendt til gipspladesamlinger med papirstrimmel

BEL

SKRAPPESTE MILJØKRAV

+ Pæn finish
LA

HENSYN TIL SUNDHED

+ Kan overmales direkte

5097 0012

RULLESPARTEL 627
+ Op til 40% tidsbesparelse i forhold til normal spartling
+ Mindre belastning af skuldre, ryg og arme
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+ Let påføring sikrer et flot resultat
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+ Minimalt slibearbejde
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HØJESTE KVALITET

+ Let at påføre

5097 0012

scan og se hvordan
du spartler korrekt

SVANEN ER NORDISK MINISTERRÅDS MILJØMÆRKE
OG DANMARKS OFFICIELLE MILJØMÆRKE

Sundere fremtid

Målet med miljømærkning er at bidrage til et bæredygtigt forbrug. Før et produkt miljømærkes bliver det bedømt ud
fra en lang række skrappe krav. Der ses bl.a. på hvordan produktet fremstilles, hvordan det skal anvendes og hvad
der sker med det, når det er udtjent og skal bortskaffes. Miljømærkningen er en frivillig ordning for virksomheder
og er med til at trække produktion og forbrug i en mere miljøvenlig retning.

Skrappeste krav

Produkter, der er svanemærkede, lever op til en række miljøkrav, hvor specifikke miljøkrav og bæredygtighed
skal dokumenteres. Mængden af affald nedsættes og miljøet spares for unødvendig belastning. De produkter, der
svanemærkes, lever op til bedste kvalitet og effektivitet.

QUATTRO VÆGLIM 213
+ Alle opsætningsmetoder: pensel, rulle, kost,
sprøjte og klistermaskine
+ Opsætning af papir, filt, vinyl- og easy-up tapeter
samt lette glasvæv
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+ Ingen ventetid
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+ Færdigblandet klar til brug
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VÆVLIM EXTRA 214
+ Nem og hurtig at arbejde med
+ Kan påføres med rulle og kost
+ Ekstra kraftigt vådhug
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+ Optimal til lofter og skrå vægge
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+ Minimerer risiko for buler

5097 0012
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SVANEMÆRKET BYGGERI MED DANA LIM

Vidste du, at du med løsninger fra Dana Lim kan skaffe over halvdelen af de
nødvendige point til et Svanemærket byggeri?

Med vores svanemærkede produkter kan du opnå hele 6 point ud af 10 mulige for miljømærkede byggematerialer.

Vævlim giver 3 point

Her kan bruges enten:
Quattro Vævlim 213 eller Vævlim Extra 214

Spartel giver 3 point

Her kan bruges enten:
Letspartel Medium 623, Letspartel Grov 624 eller Rullespartel 627

Så mangler du blot 4 point for at være i mål med dine byggematerialer – og du er allerede fra starten mere end halvt i mål.
Samtidig kan du få en lang række Dana Lim produkter, der er registreret i Ecolabels database til at indgå i Svanemærket byggeri.
Det gør det nemmere for dig at vælge de løsninger, du skal bruge for at komme bedst muligt fra start med opgaven.
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Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
4600 Køge
Telefon: 56 64 00 70
E-mail: info@danalim.dk
www.danalim.dk
CVR. 49294514

