DANA LIM
Produkt Information:

Stukaturlim 296
Vattenbaserat speciallim för stukaturlister och
rosetter
Produktbeskrivning & användning:
Stukaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och en spackelmassa, som
man i ett arbetsmoment monterar och spacklar stukaturlister och
rosetter i polyuretan (PU) og polystyren (PS) med.
Stukaturlimmet kan slipas och övermålas.

Stukaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och en
spackelmassa, som man i ett arbetsmoment
monterar och spacklar stukaturlister och rosetter i
polyuretan (PU) og polystyren (PS)med.

Fysiska / kemiska data:
Lim:
Typ:
Färg:
Konsistens:
Hållbarhet:
Emballage:

Limfog:
Övermålningsbar:
Beständighed:

Vattenbaserat akryllim och spackelmassa
Vit
Pasta, tixotropisk massa
Minimum 1 år i oöppnad förpackning vid torr och sval lagring.
Varunr.

Emballage

TUN-nr.

3611

300 ml patron

5696746

Temperatur:
Vand:

Ja
ca. -25 °C till +80 °C
Tåler fukt, men är inte vattenbeständig.
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DANA LIM
Bruksanvisning:
Förberedelse:

Taket och väggen ska vara slätt, dammfritt och fritt från lösa tapet- och färgrester.
Ojämnheter spacklas. Stukaturen bör sättas upp innan tak och vägg slutmålas eller
tapetseras.
Man kan med fördel markera med ett streck på väggen hela vägen runt i rummet, ett avstånd
motsvarande stukaturens höjd.
Uppsättningen bör påbörjas i det minst synliga hörnet, då mönstret sällan passar hela vägen
runt.

Uppsättning:

När stukaturen är anpassad appliceras lim på listernas 2 limytorr och på den ena änden.
Placera listkanten längs strecken och pressa. Om väggen eller taket inte är riktigt rakt, kan
man med fördel placera små dyckerts längs strecken för att stötta upp kanten.
När listen är uppsatt efterfylls fogen längs tak och vägg samt i hörnen med stukaturlim.
överflödigt stukaturlim avlägsnas innan det torkar, med en fuktig svamp.
Vid uppsättning av rosetter appliceras stukaturlimmet i strängar med 5-10 cm mellanrum på
rosettens limyta, varefter den pressas på plats.
Följ i övrigt stukaturproducentens rekommendationer.

Åtgång:

40-80 ml/m beroende på kantens dimension

Efterbehandling:

Då det är torrt kan Stukaturlim 296 övermålas.

Rengöring:

Verktyg rengörs - och stukaturlim avlägsnas - med Wipes 915 eller tex varmt vatten.
Händer og hud tvättas med Wipes 915 eller tvål och vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås
vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.
I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.
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