Lim brunsmanschett & skarvar
För skarvar och golvbrunnar
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En-komponentslim och tätning av skarvar på Våtrumsduken / -folie och
golvbrunnar.

MONTERINGSUNDERLAG

Underlaget skall vara torrt, fast, jämnt och rent. Fritt från damm och fett.

EGENSKAPER

• lätt att applicera
• låg viskositet,
• bra genomvätning
• fukthärdande

TEKNISKA DATA

Bindemedel
Förtunning
Spec. vikt
Farlighet
Frostbeständighet
Lägsta läggningstemperatur

silylmodifierad polymer
förtunnas ej
ca 1 kg/liter
innehåller ej lösningsmedel, inte brandfarligt
frostbeständigt
+5°C

ÅTGÅNG

ca. 30 löpmeter / 0,75 liter

APPLICERING

roller, limspridare eller pensel - 1 liter till 4 m²

BEARBETNINGSTID

ca 45-60 minuter

BRUKSANVISNING

Applicera limmet med en skumroller, limspridare eller pensel på
dukytan i en lämplig mängd så att den väter båda ytorna ordentligt.
Pressa ihop ytorna och se till att all luft försvinner. Vid torrt klimat eller vid
större ytor som tex brunnsmanschett bör ena ytan sprayas med vatten för
att få en snabbare härdning.
Färska limfläckar kan avlägsnas med en trasa, torra fläckar avlägsnas endast
mekaniskt.

REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

+18 ... 20°C
Rummets, limmets och bearbetnings temperatur
Rådande omständigheter, som rummets, limmet och bearbetnings temperatur,
underlagets kvalitet och fuktighet samt limmängden inverkar kraftigt på
vidhäftningen och torktiden. Våra rekommendationer kan därför enbart
betraktas som riktgivande.
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FÖRPACKNING

0,75 l plastflaska

ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET

Undvik hudkontakt med färsk produkt. Torkade/härdade produktrester är
soptippsdugliga. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad.

LAGRING

Lagring max 6 månader på svalt ställe, ej under + 1°C, i en tätt tillsluten
original förpackning. Använd förpackning lagras med fördel upp och ner.

OBSERVERA

Våra rekommendationer är baserade på vår egen forskning och vår bästa
kunskap. De lokala arbetsförhållanden och metoder kan variera och är utanför
vår kontroll. Därför kan vi inte hållas ansvariga för det faktiska arbetet på
platsen.
I oklara fall står vår tekniska service till Er tjänst.
www.kakelplattan.se
054-18 81 80

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75
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