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Produkt Information:

Parketlim 264
Vandbaseret til sugende underlag
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Parketlim 264 er en vandbaseret dispersionslim, specielt udviklet til
limning af stav- og mosaikparket samt ubehandlet lamelparket på
sugende underlag som spartlet beton, spånplader, gummikork,
korkment o.lign.
Limens tixotropiske konsistens gør den let at påføre, og den opnår
hurtigt en stærk og let fleksibel limfuge.
Limen er helt fri for organiske opløsningsmidler, og opfylder kravene
til parketlim i.h.t. DIN 281.

Medlem af

Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.
Parketlim 264 er en vandbaseret dispersionslim,
specielt udviklet til limning af stav- og mosaikparket
samt ubehandlet lamelparket på sugende underlag
som spartlet beton, spånplader, gummikork,
korkment o.lign.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Tørstofindhold:
Vægtfylde:
Holdbarhed:
Emballage:

Afhærdet lim:
Farve:
Bestandighed:

Vandbaseret co-polymer dispersion
Lys grå
Pastøs, tixotropisk
ca. 70 %
ca. 1,3 kg/liter
Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Varenr.

Størrelse

TUN-nr.

7205

10 ltr spand

3698743

Beige
Alkali: Opfylder kravene i DIN 281
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Undergulvet skal være fast, rent, vedvarende tørt og plant.
Underlag af gulvspartel primes med Primer 600 fortyndet med vand, i forholdet 1:5.
Underlag af anhydrit primes to gange med Primer 600 fortyndet med vand. Første gang 1:5,
anden gang 1:3. Primeren skal være helt tør før limpåføring.
Planhed: Må højst afvige 2 mm på en 2,0 meter retholt. Er gulvet ikke tilstrækkelig plant må
det udspartles.
Fugtighed: Fugten i underlaget må max. være 65 % RF, målt ved en lufttemperatur på +18
°C til +25 °C. Fugtmåling skal foretages efter GSO Gulvfakta’s regler.
Parketstavene akklimatiseres i det rum de skal lægges, efter leverandørens anbefalinger..
Rummet skal være lukket, opvarmet til +17 °C og have en luftfugtighed på 35 - 65 %. Dog
skal rummets fremtidige ligevægtfugtighed og -temperatur være opnået. Der må ikke foregå
arbejde i rummet med vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering o. lign.) Vedr.
forberedelse henvises i øvrigt til parketleverandørens vejledning. Ved gulvvarme skal der
tages særlige forholdsregler. Se belægningsleverandørens anvisninger.

Anvendelsestemperatur:

+17 °C til +25 °C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %.

Limning:

Limen påføres gulvet med en grov tandet spartel. Påfør ikke mere lim end lægning kan
foretages indenfor 15 minutter. Parketstavene lægges i den våde lim, trykkes godt fast og
belastes med sandsække, parketbundter eller andet. For montering af stavene henvises i
øvrigt til parketleverandørens særlige lægningsvejledning. Der må ikke presses lim op
imellem parketstavene. Stavene må IKKE limes i fer og not.

Limmængde:

1,5 - 2 m²/liter.

Monteringstid:

0* - 15 minutter.
*På svagt sugende underlag, som gummikork, korkment og lignende, må lægning dog først
påbegyndes 5 minutter efter limpåføring.

Efterbehandling:

Eventuel overfladebehandling af parketstavene må tidligst ske 24 timer efter lægning.

Rengøring:

Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er
våd. Indtørret lim opløses med sprit.

Sikkerhed:
Sundhedsfareklasse:
Brandfareklasse:

Ingen
Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til 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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