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MONTAGELIM INNE
300 ML

EAN: 7340009514577 / Prod. No. 900230225

VATTENBASERAT FTALATFRITT ALLROUND
SNABBHÄRDANDE MONTERINGSLIM 
Montagelim Inne är ett extra starkt och snabbt vattenbaserat 
ftalatfritt montagelim för användning inne. 

Används för montering av trä, panel. gipsplattor, lister, kakel, 
glas, isoleringsmaterial m.m. på sugande underlag. 

Limmar trä, betong, tegel, glas samt många metaller och 
många plasttyper. Minst en av ytorna skall vara sugande eller 
porös.

FYSISKA / KEMISKA DATA:
Lim:
Typ:  Vattenbaserat dispersionslim
Färg:  Vit
Konsistens:  Pastöst, tixotropiskt
Torrhalt:  ca. 70 %
Densitet:  ca. 1,23 kg/liter
Hållbarhet:  Minimum 24 månader i oöppnat
 emballage vid sval och torr förvaring.   
 Förvaras frostfritt.

Härdat lim:
Färg: Vit
Beständighet: Temperatur: ca. -10 °C till +70 °C,
 beroende av styrkekrav. Limmet är  
 termoplastiskt
 (dvs. styrkan reduceras vid ökad
 temperatur).
Vatten: Tål moderat fukt dock inte konstant   
 påverkan. 
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BRUKSANVISNING
Förberedning av material: Limytorna skall vara rena, torra,
fria från släppmedel, fett, spån och andra lösa partiklar.
Yttemperaturen skall vara mellan +5°C och + 30 °C.
  
Då det kan förekomma variationer även i de enklaste
materialen, bör man alltid göra vidhäftningsprov, innan man 
sätter igång med att använda produkten. 

Användningstemperatur:
ca. 5°C - 30 °C

Applicering:
Patronens topp skärs av med en vass kniv, varefter själva 
fogspetsen skärs till med ett snett snitt som är lite mindre än 
fogens bredd. Limmet appliceras med hand eller trycklufts 
pistol

Montagelim Inne applicera i limsträngar på underlaget eller
materialet i ett avstånd av ca 20cm på lätta material och ca
10 cm på tyngre material. 

Monteringstid: 
0 - 10 minuter, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Förbrukning:
2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Montering:
Ytorna trycks samman omedelbart med ett kraftigt tryck, ev. 
med hjälp av en rulle eller en hammare och kloss. Ytorna kan 
justeras under 5-10 minuter. Efter justering skall ytorna pressas 
samman igen i minst 5 sek. Limsträngerna ska vara mellan 
1mm och 3 mm beroende på ytan som limmas.

Vid uppsättning av stora och tunga plattor, eller i samband 
med speciella monteringar, kan det vara nödvändigt att kort-
varigt sätta stämp på materialet eller använda sårskilda
monterings metoder. Montagelim Inne ska inte användas
i bärande konstruktioner eller limning på golv.

Genomhärdar på 1-2 dygn, beroende på material och
limningens karaktär samt limmets tjocklek.

Rengöring:
Verktyg rengörs - och lim tas bort – med Dana Wipes eller
aceton. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt 
eller med aceton. Händer och hud rengörs med Dana Wipes 
915 eller tvättas med vatten och tvål.

SÄKERHET
För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till produktens 
säkerhetsdatablad.


