
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Vattenbaserat akryllim och spackel 
Kulör:  Vit 
Konsistens:  Pastös, tixotrop massa 
Hållbarhet:  Minimum 1 år i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

29632 300 ml patron 

 
 
Limfog: 
Övermålningsbar: Ja 
Beständighet:  Temperatur:  ca -25°C till +80°C 
  Vatten: Tål fukt, men är inte vattenbeständig. 

 

 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Stuckaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och spackel som i ett 
moment både monterar och spacklar stuckaturlister och rosetter i 
polyuretan (PU) och polystyren (PS). 
 

Stuckaturlimmet kan slipas och målas över. 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Taket och väggen ska vara rena och jämna, fria från damm och löst sittande tapetrester och 

färg. Spackla ojämnheter. Stuckaturen bör sättas upp innan tak och vägg färdigmålas eller 
tapetseras.  
 
Det är en god idé att markera ett streck på väggen runt hela rummet, på ett avstånd som 
motsvarar höjden på stuckaturkanten. 
 
Påbörja uppsättningen i rummets minst synliga hörn, eftersom mönstret sällan passar hela 
vägen.  

 
Montering: Applicera lim på stuckaturkanternas två limytor och på den ena kortänden när stuckaturen 

kapats i önskat mått. Sätt stuckaturkanten längs strecket och tryck fast. Om väggen eller taket 
inte är helt jämn kan man sätta några dyckert längs strecket för att ge stöd åt stuckaturen. 
 
Fyll fogen med Stuckaturlim längs vägg och tak samt skarvar när stuckaturen satts på plats. 
Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa innan limmet torkat 
 
Vid montering av rosetter appliceras limmet i strängar med 5 – 10 cm mellanrum på rosettens 
limyta. Därefter trycks den på plats.  
 
Följ för övrigt stuckaturproducentens rekommendationer.  

 
Sträckförmåga: 40 – 80 ml/m beroende på stuckaturens dimension 
 
Efterbehandling: Stuckaturlim 296 kan målas över när det torkat. 
 
Rengöring: Rengör verktyg – och ta bort Stuckaturlim med exempelvis varmt vatten. 

Tvätta händer och hud med tvål och 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 - 57070 - INFO@DANALIM.SE   

 


