
MT014

Spånplattelim

Användningsområde

För limning av spånplattor med not och
spånt mot träbjälklag enligt
plattformsprincipen.

Utmärkande egenskaper

• Vidhäftar mot kalla och fuktiga ytor
• Kan användas ner till -15°C
• Stöt- och vibrationsdämpande
• Köld och värmetålig
• Vattenbeständig
• Testat enligt APA (American Plywood
Association) norm genom NTI rapport
nr 320139-LM1.

Beskrivning
Lösningsmedelsbaserat monteringslim baserat på
syntetgummi och hartser. För in- och utomhus användning.
Elastisk limfog med hög hållfasthet. Vidhäftar även på
kalla och fuktiga ytor. Tål kyla och värme och har goda
åldersegenskaper.

Kulör
Gulbeige

Förpackning
300 ml patron (12 st/kartong)

Beredning
• Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket
till önskad bredd.

• Frusna eller våta ytor torkas på lämliligt sätt.

Applicering
• Limmet appliceras i strängar på bjälklaget samt med
ett visst överskott i not och spont på skivorna varefter
montering sker snarast.

• Komplettera limningen med spik eller skruv.
• Limmet skall tränga upp i springorna och överskottet
skrapas bort för att försegla mot fuktinträngning.

• Skall golvet beläggas med vinylmatta är det viktigt
att limresterna slipas bort då vissa vinylmattor kan få
genomslag (fläckar) av limmet.

Rengöring
Ohärdat lim löses med lacknafta.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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MT014

Spånplattelim

Teknisk information

Densitet 1,07
Torrhalt Ca 60%
Torktid 5 till 24 timmar beroende på limskiktets tjocklek och temperatur. Full hållfasthet normalt efter 14 dagar.
Temperaturbeständighet -40°C till +100°C
Lagring Vid -10°C till +25°C
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång Ca 20 meter limsträng per patron
Användningstemperatur -15°C till +25°C


