
  

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Vattenbaserad co-polymer dispersion 
Färg:  Ljus gul 
Konsistens:  Pasta, tixotropisk 
Torrhalt:  Ca 75 % 
Densitet:  Ca 1,3 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Lagras frostfritt. 
Förpackning:   

Artikelnummer Emballage 

4400 1 liter spann 

4402 5 liter spann 

4403 10 liter spann 

 
 
Härdat lim: 
Färg:  Beige 
Beständighet:  Mjukgörare. God bständighet mot mjukgörarvandring. 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 
Golv- & Vägglim 245 Express är ett snabbt allround vattenbaserat lim, med 
kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel. Limmet har kort öppentid 
och kan både användas till våt samt häftlimning. 
 
Används för limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, 
kork med PVC-baksida, nålfilt, kork med eller utan baksida, mattor med latex 
eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag. Kan även 
användas till uppsättning av väggvinyler. 
 
Golv- & Vägglim 245 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC1. 
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Produktinformation: 

All-round med kraftigt våthugg och kort öppentid    
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Bruksanvisning: 
Förberedelser av underlag: Limmet rörs om innan användning. Lim och yta värms innan användning till mellan 18 °C och 

25 °C, samma som golvtemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet får max. vara i området 
konstaterat för den aktuella beläggningen (85 - 90 % RF, beroende av materialet). 
Fuktmätning skall göras efter Golvbranchens regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras. 

 Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag som betong, träfiberskivor 
och cement spackelmassor. Följ alltid beläggningsleverantörens anvisningar. Vid golvvärme 
måste man iaktta särskilda förhållningsregler, se beläggningsleverantörens anvisningar. 

 
 Underlag av golvspackel primas med Primer 600 förtunnat med vatten, i förhållandet 1:5. 

Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnat med vatten. Första 
gången 1:5, andra gången 1:3. Primern skall vara helt torr före limapplicering. 

 

 
Användningstemperatur 18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. 

Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation. 
 

Åtgång & metod: 

Beläggning Limmängd Limningsmetod: 
 

  Sugande underlag Svagt sugande 
underlag 

Vinyl, homogen 4 - 5 m²/liter Sen våtlimning Tidig häftlimning 

Vinyl m/skumbaksida 4 - 5 m²/liter Våtlimning Sen våtlimning 

Vinyl m/vävbaksida 4 - 5 m²/liter Våtlimning Sen våtlimning 

Vinylplatta 4 - 5 m²/liter Sen våtlimning Tidig häftlimning 

Nålfilt 2 - 3 m²/liter Våtlimning Sen våtlimning 

Mattor 4 - 5 m²/liter Våtlimning Sen våtlimning 

Korkmattor 2 - 3 m²/liter Våtlimning Våtlimning 

 
Våtlimning: Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta 

limmet. Om det önskas ett kraftigare hugg, vänta med nedläggning i ca 5 - 15 minuter. Sen 
våtlimning kan appliceras upp till ca 20 minuter efter limapplicering. Limmet ska dock 
fortfarande kännas vått och ge avsmittning på baksidan av beläggningen. Beläggningen 
stryks ordentligt fast med ett särskilt verktyg 

 
Häftlimning: Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta 

limmet och strykas ordentligt på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 
minuter, härefter stryks beläggningen ordentligt fast. 

  
 Trumling av beläggningen efter påläggning rekommenderas alltid. 
 
  
Efterbehandling: Vid limning i våtrum ska alla skarvar förseglas. 
 
Rengöring: Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu 

är vått. Intorkat lim löses med sprit.  
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens 

användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE   
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