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MONTAGELIM PLUS
290ML

EAN: 7340009514546 / Prod. No. 900230222

FTALATFRI MONTAGELIM FÖR SNABBARA MONTAGE
AV TUNGA OCH LÄTTA MATERIAL 
Montagelim Plus är ett neutralt fukthärdande montagelim, fritt 
från lösningsmedel och ftalater. Ger en stark och samtidigt 
elastisk limfog.

Montagelim Plus är luktfri, snabbhärdande och har utmärkt 
motstånd mot klimatpåverkan.

Montagelim Plus kan användas ute och inne, på vägg, tak och 
golv.  Bra till t.ex. montering av speglar, paneler, akustikplattor, 
trappnosar, kakel etc. 
Bra vidhäftning till olika material såsom; trä, glas, betong, tegel, 
glasfiber, plexiglas, målade ytor, vissa gummityper.

FYSIKALISKA / KEMISKA DATA:
Lim:
Typ:  Fukthärdande, neutral Silanmodifierad   
 Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlad: Nej
Konsistens:  Tixotropisk massa 
Hållbarhet:  2 år i oöppnat emballage vid torr och sval  
 förvaring.

Limfog:
Övermålningsbar: Ja
Hårdhet:  ca 60 Shore A (ISO 868)
Brottstyrka:  3,0 N/mm2 (ISO 37)
Brottöjning:  200 % (ISO 37) 
Elasticitet:                           +/- 20% 
Beständighet:  Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C
Väderbeständighet: God
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BRUKSANVISNING
Förberedelser av material:
Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, 
damm och lösa partiklar. Monteringslim Pluss kan användas 
på underlag som mursten, betong, eternit, trä, glas, gipsskivor, 
MDF/HDF, de flesta metaller, målade ytor samt flera plast-
och gummityper. 

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika
material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan 
arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter. 

Användningstemperatur:
Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

Applicering:
Applicera Montage Extra 292 i limsträngar på ytan eller mate-
rialet med ett avstånd på 5 - 20 cm, beroende på styrkekrav. 
En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ 
materialleverantörens anvisningar.

Sträckförmåga: 
2 – 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid: 
Montera inom 4 - 8 minuter efter applicering av limstränge. 

Montering: 
Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.

Vid montering av tunga material kan det vara nödvändigt att 
stödja eller på annat sätt hålla fast materialet tills limmet är 
härdat. 

Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet 
och temperatur. 

Montering av speglar:
Vid montering av speglar används limsträngar med ca. 10 cm 
avstånd. Spegeln måste stödjas i 2 dagar.

Montering av akustiska plattor:
Montagelim Plus appliceras som limsträngar, varefter plattor-
na placeras så nära som möjligt till sin slutliga plats. Plat-
torna pressas noggrant på plats och kan i många fall förbli 
självhäftande medan limmet härdar.

Rengöring: 
Verktyg rengörs - och lim tas bort med Våtservett Sensitiv
eller lacknafta.
Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta 
händer och hud Våtservett Sensitiv eller tvål och vatten.

SÄKERHET
Se produktens säkerhetsdatablad.


