
OT240

Golv- & Vägglim

Användningsområde

Golv: Klorfria beläggningar (polyolefin)

samt vinylmattor, homogena eller med

glasfiber- mineralullsbaksidor. Textila

mattor med eller utan skumbaksida mot

spån- och träfiberskivor och torra

betonggolv.

Vägg: vinylmattor med ytskikt över 0,6

mm samt vinylskum med eller utan väv-,

glasfiber eller mineralfiberbaksidor.

Används även som vattenbaserat

kontaktlim för t.ex cellplast.

Utmärkande egenskaper

• Mycket goda fukt-, värme- och

mjukgöraregenskaper

• Ej hälsovådligt eller brandfarligt

• Mkt hög sluthållfasthet och kraftigt

monteringsklibb

Beskrivning
Copolymerdispersion för våt och häftlimning av golv- och

väggmaterial. Limmet har mycket kraftigt monteringsklibb och

hög sluthållfasthet.

Förpackning
1- lit burk (6st/kartong)

3- lit hink

Kulör
Vit

Beredning
• Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från fett

och damm.

Applicering
• Sprid limmet på golvet med tandad limspridare. Vid all

montering skall mattorna pressas och gnidas fast så att

inga luftblåsor uppstår.

• Golv med sugande underlag: Homogena vinylmattor eller

PVC med glasfiber-, mineralull och skumbaksidor. Montera

mattan omedelbart eller inom angiven monteringstid 0-30

minuter. Polyolefin: våtlimning 5-20 minuter.

• Golv med täta underlag: Häftlimning: Låt limmet torka tills

det ej väter vid beröring, ca 30-90 minuter beroende på

temperatur och luftfuktighet. Monteringstid ca 1,5 timmar,

även denna tid beroende på temperatur och luftfuktighet.

Dubbellimning: Montera mattan i vått lim, gnid fast och

drag upp mattan. Låt limytorna torka ca 30 minuter. Lägg

ned mattan på nytt och gnid fast noggrant.

• Vägg: Sprid limmet med perlon- eller lammullsroller på

väggen. Montera väggmattan omedelbart. Gnid fast

uppifrån och ner. Se till att luft pressas ut. Sprid ej mer

lim än en vådbredd åt gången.

Rengöring
Ohärdat lim rengöres med vatten.

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.

Åtgång

sugande

underlag

m²/lit

icke sugande

underlag m²/lit

Linolium 2-3 4-5

Textila mattor 3-4 3-4

Homogen PVC 4-5 5-6

PVC-matta med baksida 4-5 5-6



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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OT240

Golv- & Vägglim

Teknisk information

Densitet 1,3

Torrhalt Ca 72%

Förtunning Skall ej förtunnas

Torktid Följ GBRs branchrekommendationer. Full hållfasthet efter 7 dagar beroende på temperatur och RH

Temperaturbeständighet -10°C till +75°C

Användningstemperatur +18°C till +25°C

Brandfarlighet Lim och limfog är ej brandfarliga


