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Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Akryldispersion 
Färg:  Vit 
Konsistens:  Tixotropisk 
Torrhalt:  ca 61 % 
Densitet:  ca 1,3 kg/liter 
Hållbarhet:  Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

4692 2,5 l spann 

4693 5 l spann 

 
 

 

 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Vävlim & -Fyller Våtrum 218 används för uppsättning och fyllning av 
glasfilt och glasväv i våtrum. Den höga täckförmågan ger perfekt 
grund till efterföljande våtrumsmålning. 
 
Limmet är dessutom lämpligt till fasader, där det i kombination med filt 
kan användas som armeringsbehandling mot sprickbildning. 
 
Limmet är pigmenterat och baserat på akryl och vattenbeständiga 
fyllmedel. Det har således egenskaper som både lim och fyller/färg. 
 

 

Produktinformation: 

Vattenfast lim och fyller till glasfilt och glasväv    
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m. 

 
På starkt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering 
Gelé Extra 228 efter rengöring. 
Täta och målade underlag slipas och tvättas med rengöringsmedel.  
 

Förtunning: Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten. 
 
Användningstemperatur: 10 - 30°C, bäst vid ca 20°C. 

 
Applicering: Limmet appliceras på väggen i ett jämnt lager med pensel, rulle eller Airless Sprututrustning. 

Väven/ filten sätts upp i det våta limmet. 
 
Om limmet ska användas som armeringsbehandling, ska så mycket lim appliceras att väven 
”dränks” i det våta limmet.  
 
Följ alltid materialfabrikantens uppsättningsvägledning. 

 
Sträckförmåga: 3 - 6 m²/liter per behandling. 
 
Torktid (20°C, 60 % RF): Limmet är beröringstorrt efter ca 1 timme. Bör inte målas över förrän dagen efter. 

Genomhärdar på 3 - 4 dygn. 
 
Efterbehandling: Ytterligare grundning kan göras när limmet är torrt. Eventuella blåsor skärs upp och limmas 

fast.  
 
Efter torkning slutbehandlas med lämplig färg.  
 
Uppsatt glasväv och -filt som utsätts för väder- och/eller vattenpåverkan ska alltid ytbehandlas 
med en effektivt täckande färg. 

 
Rengöring: Tvätta händer och hud med tvål och vatten.  

Ta bort stänk meddetsamma med en fuktig trasa. Rengör verktyg med ljummet vatten. 
Torkat lim/fyller avlägsnas mekaniskt eller löses genom blötläggning i vatten 

 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte 

produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE   

 


