
| TETTING/LUFTING

PRODUKTARK
Universal taksteinslim
Art nr 0980..

Universal taksteinslim er et fuktherdende 
monteringslim som kan benyttes fra -5°C 
til +40°C. Benyttes til å lime de fleste mate-
rialer både ute og inne.

Limet er luktfritt og inneholder ingen løsningsmid-
ler eller ftalater. Etter herding er limet meget sterkt 
og elastisk. Universal taksteinslim brukes for å f.eks. 
feste passbiter av takstein som kappes ved valmbeina 
og gradrenner.

Tørketiden kan variere mellom et par timer og noen 
døgn, avhengig av limfugens størrelse, temperatur og 
luftfuktighet.

Man kan med fordel lime steinen en dag i forveien. 
Da sitter passbitene fast i en hel takstein direkte etter 
at man har kappet.

Leveres i både svart og teglrød.

Artikkelinformasjon 
Vekt 0,45 kg
Forpakning 290 ml/patron, 12 stk/krt
Egenskap Løsningsmiddelfri
Type Fuktherdende, Nøytral Silan modifisert 

Polymer, 1-Komponent.
Arbeidstemperatur -5 °C til + 40 °C (Patronen bør holde 

romtemperatur)
Temp. bestandighet -40 °C til + 90 °C

Lagringstid Minst 24 måneder i uåpnet originalfor-
pakning, ved tørr og kjølig oppbevaring.

Bruksområde Limet har meget sterk vedheft og optimal 
bindende kraft på mange bygningsmate-
rialer både innen- og utendørs. Hefter på 
et bredt utvalg av materialer: eternitt, tre, 
glass, betong, murstein, glassfiber, metaller, 
malte overflater og de fleste plasttyper (ikke 
PE, PP eller teflon).

Påføring Limets unike sammensetning gir ekstrem 
initialstyrke, hvilket medfører at limet har 
relativt fast konsistens og derfor trengs en 
fugepistol av god kvalitet som klarer å mate 
ut limet.

Rengjøring Uherdet masse med aceton. Herdet masse 
kan kun fjernes mekanisk med f.eks. en 
kniv.
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