
Produktdatablad

Super Tack

Produktbeskrivelse
Sterkt fyldig fuktighetsherdende lim for rask festing, inne- og utendørs. Gir
en elastisk limfuge med god vedheft.

Sterk limfuge

Elastisk og fyldig

Inne- og utendørs

Anvendelse

Brukes til oppsetting av speil, montering av panel, lydisoleringsplater, fliser og trappeforkanter.
Limet fester på de fleste materialer som tre, glass, betong, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater og visse typer
gummi.

Underlag

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

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.
Ved liming skal den ene overflaten være sugende slik at fukt transporteres til herdeprosessen.

Påføring

Fugepistol.
Fugepatronens gjengetopp skjæres av.
Spissen tilpasses med skrått snitt.
Påfør limet i strenger i en avstand av 5-20 cm fra hverandre, avhengig av styrkekrav. 
En liten dusj med vann på limet før montering fremskynder herding.
Monter innen 5-10 minutter før limet danner skinn. 
Press emnene nøye sammen. 
Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.
Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. 
Temperatur påvirker tørketid og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Fyldig og elastisk limfuge.
Herder opptil 2 mm pr. døgn avhengig av temp. og luftfuktighet.

OBS!

Noen elementer kan kreve spesielle monteringsmetoder, ifølg leverandørens veiledninger.



Produkt type Sparkel - og fugemasse

Densitet (kg/l) 1.46

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +5°C

[wetgoodTDSHardness] 60 shore A

Rengjøring av verktøy osv. Uherdet lim fjernes med White spirit.

Herdet lim fjernes mekanisk.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på
malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Supplerende Info

Bruddforlengelse: 200 % (ISO 37)
Bruddstyrke: 3,0 N/mm² (ISO 37)

Tekniske data

Nåværende TDS Versjon

mai 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021


