
Produktdatablad

Super Tack

Egenskaber
Stærk fyldig fugthærdende lim til hurtig fastgørelse, inde og ude. Giver en
elastisk limfuge med god vedhæftning.

Stærk limfuge

Elastisk og fyldig

Inden- og udendørs

Anvendelse

Anvendes til opsætning af spejle, montering af paneler, akustikplader, fliser og trappeforkanter.
Limen hæfter på de fleste byggematerialer som træ, glas, beton, mursten, glasfiber, pleksiglas, malede overflader og visse
typer gummi.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. 

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Ved limning skal den ene flade være sugende således at der transporteres fugt til hærdeprocessen. 

Påføring

Fugepistol.
Fugepastronens gevindtop afskæres.
Spidsen tilpasses med skråt snit. 
Påfør limen i strenge med en afstand på 5-20 cm afhængig af krav til styrke.
Forstøvning med vand på limen inden samling fremskynder hærdning. 
Monter indenfor 5-10 minutter inden limen danner skind. 
Pres emnerne omhyggeligt sammen.
Overskydende lim fjernes mekanisk. 
Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter montering.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Temperatur påvirker tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Fyldig og elastisk limfuge.
Hærder op til 2 mm pr. døgn afhængig af temperatur og luftfugtighed.

OBS!

Nogle emner kræver særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.



Produkttype Spartel- og fugemasse

Massefylde (kg/l) 1.46

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Hårdhed (Mohs) 60 shore A

Rengøring af værktøj m.v. Uhærdet lim fjernes med mineralsk terpentin.

Hærdet lim fjernes mekanisk.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Brudforlængelse: 200 % (ISO 37)
Brudstyrke: 3,0 N/mm2 (Iso 37)
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