
BESKRIVNING AV PRODUKT
Trä & Spånplattelim 2512 är ett vattenbaserat , snabbtorkande monteringslim för trä och spånplattor inomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För limning av spånplattor mot träbjälklag samt limning i not och spont som komplettering till skruv. Trälim i patron möjliggör 
applicering av limmet på vertikala ytor och på andra svårtillgängliga platser.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna som ska limmas ska vara torra, rena  och fri från fett och andra skiljande ämnen. Alla ytor som ska limmas ska ha en 
temperatur över +5ºC.Påför limmet på underlaget i strängar.  Montera detaljerna inom 5 minuter, medans limmet fortfarande väter. 
Pressa och håll limfogen under tryck, tills en tillräckligt stark limfog har bildats. Pressning kan ske antingen vid rumstemperatur 
eller vid högre temperatur upp till max +60ºC. Den erforderliga presstiden är beroende på flera faktorer såsom träets fuktkvot, 
porositet, presstemperatur mm.  Förslut patronen efter avslutat arbete.   Limning av spånplattor mot bjälklag 1.Kontrollera att 
temperaturen är >+5ºC. 2.Applicera limmet i två strängar (Ø 4 mm.) på bjälkarna. 3.Montera spånplattan inom 15 minuter.   Limning 
av not och spont på spånplattor. 1.Applicera en limsträng (Ø 3 mm ) på både noten och sponten. 2.Montera spånplattan omedelbart 
eller inom några minuter.  Spånplattorna ska slås samman ordentligt så att limmet tränger upp i skarven. Överflödigt lim kan 
avlägsnas innan det torkat med en spackel eller med en eventuell slipning efteråt. 3. Komplettera med skruvning enligt 
materialtillverkarens anvisningar. Vid denna mekaniska fixering av plattan är det viktigt att limsträngarna deformeras och väter 
limytorna. Slipning av spånskivorna före t ex golvläggning skall ske enligt respektive tillverkares anvisningar. Kontrollera att 
fuktkvoten är max. 10% innan ytbeläggning. Kontrollera också skruvarna, efterdra vid behov.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som hälso- eller brandfarligt.  För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
TRÄ- & SPÅNPLATTELIM 



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp: Vattenbaserat trälim

Bindemedel: PVAc-dispersion

Konsistens: Pasta

Färg: Vit

Densitet: 1,1 kg/liter

Torrhalt: 58 vikt%

Viskositet: ca 180.000 mPs

Arbetstemperatur: Över +5°C

Åtgång: 10 liter  eller 34 patroner per 
100 m² golv. Limmat i not & 
spont och mot bjälklaget. (2 
limstränger på ca 3 mm i not 
& spont samt 2 stränger på ca 
4 mm på bjälken)

Monteringstid: Max 15 minuter

Brandfarlig: Nej

Appliceringshjälpmedel: Fogspruta

Förpackning: 300 ml patron

Lagring: 1 år  i obruten förpackning vid 
+10ºC till +20ºC.

Rengöringsmedel: Vatten innan limmet torkat. 
Torkat lim tas bort mekaniskt

Egenskaper efter applicering

Hållfasthetstillväxt: Full hållfasthet efter ca 7 dygn

Färg: Transparent

Fuktighetsbeständighet: D3
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