
 

 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Lim: 
Type:  Vandbaseret dispersion 
Farve:  Hvid 
Konsistens:  Flydende 
Holdbarhed:  Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

20491 250 ml flaske 5009450 

2049 750 ml flaske 5619466 

 
Limfuge: 
Farve:  Transparent.  
Bestandighed:  Limen er opløselig i vand. 

Brugsanvisning: 
 

Forberedelse:  Fladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. 
 

Som lim:  Limen påføres i et tyndt lag og fladerne samles mens limen er våd. Ved nogle limninger,  
f.eks. træ, kan det være nødvendigt at holde emnerne i et let pres indtil limen er tør. På 
sugende flader tørrer limen på ca. 10-30 min.   

 
Som lak:  Der påføres et tyndt lag (kan evt. fortyndes med vand). 
 

Anvendelsestemperatur: Stuetemperatur 
 

Rengøring Våd lim afvaskes med vand.  
Tørret lim afvaskes ved iblødsætning i varmt vand. 
 
 

Sikkerhed:  SE PRODUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD. 

 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
 

Limlak 319 er en vandbaseret allround lim og lak. Anvendes til limning af papir, pap, stof, træ m.m.  
Giver som lak en klar blank overflade, velegnet til lakering af temperafarver, papmache, collager af 
udklip, strand- og skovindsamlinger m.v.  
Limen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og 
beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A. 

      
 

 

Produktinformation: 

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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Til både limning og lakering af collager m.m.    
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