KIILTO M1000 ECO
Lösningsmedelsfritt golv- och vägglim
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av PVC-mattor och
plattor, linoleum, gummimattor, textilmattor med skumrygg, samt
PVC-väggmaterial (över 0,6 mm), både på sugande och ej sugande
underlag i torr- och våtutrymmen. Passar även för PVC-fria
golvbeläggningar.

MONTERINGSUNDERLAG

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett.
Grova och ojämna underlag spacklas med lämpligt Kiilto golvspackel.
Skarvar i plankgolv måste avjämnas. Följ alltid skivtillverkarens
anvisningar när ytskikt monteras med M1000 ECO.

EGENSKAPER

• M1 – emissionsklassad för byggnadsmaterial.
• Innehåller inte APEO-kemikalier, ftalater eller andra mjukgörare
• limmet emitterar inte 2-etylhexanol
• bra initialhugg, lätt att applicera
• mycket stark limfog
• innehåller inga lösningsmedel.
• luktfri

TEKNISKA DATA

Huvudbindemedel
Förtunning
Spec. vikt
Säkerhet
Frostbeständighet
Lägsta läggningstemperatur

ÅTGÅNG

4…6 m2/l

akrylatsampolymer
vatten
1,1 kg/l
lösningsmedelsfritt, ej brandfarligt
skyddas mot frost
+18°C

TANDNING PÅ
LIMSPRIDARE

BEARBETNINGSTID

Våtlimning
Häftlimning

0-20 minuter.
20-60 minuter.

BRUKSANVISNING

Vid behov - rör om limmet före användning. Applicera limmet med en
fintandad spackel eller roller. Golvmaterialet ska i möjligaste mån
våtlimmas. Tryck fast ytan mot underlaget omedelbart och pressa ut
all luft som finns under mattan. Om mattan är stel eller böjd, låt
limmet lufta under 10-20 minuter för att få ett häft före montering mot
underlaget.
Vid montering av täta beläggningar på helt täta underlag låt limmet
lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast och monterar på
underlaget. Alternativt kan beläggningen/våden gnidas in med färskt
lim för att sedan lyftas upp. Låt lufta under 10-20 minuter. Gnid sedan
försiktigt beläggningen mot underlaget. Färska limfläckar avlägsnas
med vatten. Torkade fläckar kan endast tas bort med starkt alkaliskt
rengöringsmedel eller xylen. Läs tillverkarens anvisningar om
montering.
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REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Temperatur: rum, lim och beläggning
Underlagets fuktighet
- trä
- betong

+18...+20°C
8...12%
max. 85% RF

Vid montering måste rumstemperaturen vara den samma som när
rummet ska användas. Detta förhindrar deformationer på grund av
temperaturvariationer. Bindnings- och torktider beror på rådande
förhållanden såsom rumstemperatur, temperatur på lim och
beläggning, underlagets kvalitet och luftfuktighet samt limmängder
som appliceras. Av denna anledning kan våra rekommendationer
endast betraktas som vägledning.
FÖRPACKNINGAR

1, 3, 10 och 15 liters plasthinkar.

ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sköljvattnet från
verktygen kan hällas i avloppet. Låt färska produktrester torka, en
torkad produkt är soptippsdugligt. Till produkten finns ett separat
säkerhetsdatablad.

LAGRING

På svalt ställe, inte under +1ºC i en tätt tillsluten originalförpackning
max 1 år.

ÖVRIGT

Våra rekommendationer ovan är baserade på våra egna tester och
vår bästa kunskap. Då lokala arbetsförhållanden och arbetsutförandet
kan varierar och är utanför vår kontroll kan vi därför inte hållas
ansvariga för det faktiska arbetet på arbetsplatsen.
Kontrollera giltigheten på det tryckta produktbladet via vår tekniska
support eller på www.kiilto.se
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