
BESKRIVNING AV PRODUKT
MultiTac Golvlim är ett lösningsmedelsfritt, lågemitterande dispersionslim med mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt 
kraftigt "monteringshugg" och snabb hållfasthetstillväxt. Lättapplicerat med limspridare eller roller.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Golvmaterial För limning av mattor eller plattor av PVC, med eller utan baksidesbeläggning,  polyolefin och textila mattor samt 
korkplattor med PVC-baksida. Linoleummattor med foambaksida. OBS! För linoleum med jutebaksida rekommenderas i första hand 
Bostik LinoTac Linoleumlim . Underlag MultiTac kan användas mot normalbetong, avjämningsmassor, träfiberskivor och andra 
lämpliga underlag.

ARBETSBESKRIVNING
Följ i första hand mattillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. 
Förberedelser Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas 
ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena 
som anges i Hus AMA. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. LIMNING PÅ GOLV Våtlimning 1. Rör 
om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med lämplig limspridare. 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare 
omedelbart hugg önskas kan monteringstiden utsträckas till ca 20-30 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa 
ut alla luftfickor. Häftlimning Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. 1. Applicera lim på underlaget med lämplig 
limspade (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad spackel användas). 2. Låt limmet torka 
tills det ej "väter" fingret vid lätt beröring. Täta underlag: Väntetid ca 30 min. 3. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen 
gnides fast mycket noggrant.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej 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
MULTITAC  GOLVLIM



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Enkellim för våt- och 
häftlimning.

Bindemedel Polymerdispersioner med 
tillsatsmedel.

Lösningsmedel Vatten.

Konsistens Tixotrop

Färg Vit.

Densitet 1250 kg/m³

Torrsubstans ca 71 vikts%.

Limåtgång Vanligen 4-5 m²/l

Brandfarlighet Limmet är ej brandfarligt

Lagringsbeständighet 1 år vid +10 till +20°C. Skyd-
das mot frost.

Appliceringshjälpmedel Limspade eller roller.

Arbetsförhållanden +18 - +25°C och 20 - 70 % 
RF.

Rengöringsmedel Vatten innan limmet torkat. 
För verktyg och torkat lim:

Egenskaper efter applicering

Färg Opak

Hållfasthetstillväxt 4 - 7 dygn vid limning mot 
sugande underlag.

Temperaturbeständighet +75ºC till +80ºC efter 14 
dagar gammal limfog.

Fuktbeständighet God i uttorkad limfog

Mjukgörarbeständighet Mycket god
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