
MILJØRIKTIGE PRODUKTER
Kvalitet og bærekraftige bygg
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Skann og se hvordan
du sparkler riktig
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HØYESTE KVALITET 
MED TANKE PÅ HELSE
DE TØFFESTE MILJØKRAV
LETTEST MULIG ARBEIDS-
PROSESS

LETTSPARKEL MEDIUM EXTRA 623
+ Lett å påføre 
+ Kan overmales direkte
+ Pen finish
+ Godkjent til gipsplateskjøter med papirstrimmel
+ Ekstra bindemiddel gir et solid sluttresultat

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

LETTSPARKEL GROV 624
+ Høy fyllingsgrad og minimalt med svinn
+  Velegnet til overmaling med dispersjons- og alkydmalinger
+  Velegnet til ujevne overflater
+ Lett å påføre
+ Lett å slipe
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VEGGLIM EXTRA 214
+ Enkel og rask og jobbe med
+ an påføres med rulle og kost
+ Ekstra kraftig våtheft
+ Minimerer risikoen for buler
+ Optimal til tak og skrå vegger

QUATTRO VEGGLIM 213
+  Alle påføringsmetoder: pensel, rulle, kost, sprøyte
    og limmaskin
+  Oppsetting av papir, filt, vinyl- og easy-up-tapeter
   samt lett glassfiberstrie
+ Ferdigblandet og klar til bruk
+ Ingen ventetid

SVANEMERKET ER NORDISK MINISTERRÅDS MILJØMERKE
OG NORGES OFFISIELLE MILJØMERKE
En sunnere fremtid
Målet med miljømerking er å bidra til et bærekraftig forbruk. Før et produkt miljømerkes blir det vurdert ut fra en
lang rekke tøffe krav. Man ser bl.a. på hvordan produktet produseres, hvordan det skal brukes og hva som skjer når
produktet skal kasseres. Miljømerkingen er en frivillig ordning for selskapene, og er med på å dra
produksjon og forbruk i en mer miljøvennlig retning.

De tøffeste kravene
Svanemerkede produkter må leve opp til en rekke miljøkrav, hvor spesifikke miljøkrav og bærekraft skal dokumen-
teres. Mengden avfall reduseres og miljøet spares for unødvendig belastning. De produktene som svanemerkes, lever
opp til den beste kvaliteten og effektiviteten.



Dana Lim Norge AS
Sponstubben 35

1414 Trollåsen
Telefon: 45 39 33 33

E-mail: rlu@danalim.no
www.danalim.no

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5097 0012

SVANEMERKET BYGGING MED DANA LIM
Visste du at med løsninger fra Dana Lim kan du skaffe over halvparten av
de nødvendige poengene for et Svanemerket bygg?

Med våre svanemerkede produkter kan du oppnå hele seks av ti mulige poeng for miljømerkede byggematerialer.

 
 Vegglim gir tre poeng
 Her kan man bruke enten:
 Quattro Vegglim 213 eller Vegglim Extra 214

 Sparkel gir tre poeng
 Her kan man bruke enten:
 Lettsparkel Medium 623, Lettsparkel Grov 624 eller Rullesparkel 627

Da mangler du bare fire poeng for å være i mål med byggevarene, og allerede fra starten av er du mer enn halvveis i mål.

Samtidig kan du få en lang rekke Dana Lim-produkter som er registrert i Ecolabels database som kan inngå i Svanemerkede bygg.
Det gjør det enklere for deg å velge de løsningene du trenger for å komme i gang med oppgaven på best mulig måte.


