Produkt Information

SabetoFIX Montagelim
tilpasset SabetoFLEX’s inddækningsprogram
Produktbeskrivelse og anvendelse
SabetoFIX Montagelim er en neutral fugthærdende lim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner
en stærk og elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.
SabetoFIX Montagelim er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske
påvirkninger.
SabetoFIX Montagelim kan benyttes ude og inde på en lang række materialer. Hæfter på overflader
som: træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, PIB, de fleste metaller, de fleste malede overflader
samt flere plasttyper..
SabetoFIX Montagelim opfylder kravene til ISO 11600 – F – 20HM

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type
Fungicidbehandlet
Konsistens
Holdbarhed
Forpakning:
Farve:
Limfuge:
Overmalbar
Hårdhed
Brudstyrke
Temperaturbestandig

Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Nej
Thixotropisk masse
min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
patron à 290 ml, 12 patroner/krt.
grå, sort, teglrød
Ja
ca. 60 Shore A (ISO 868)
3,1 N/mm2 (ISO 37)
-40 °C til +90 °C

Brugsanvisning:
Forberedelse af materialer:
Limfladerne skal være rene, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler, men må gerne være
fugtige. Ved limning af tætte, ikke sugende flader kan hærdningen fremskyndes ved forstøvning med
vand på limen.
For optimal vedhæftning skal evt. overfladespænding fjernes med gasbrænder, især vigtigt på
stålpladetag, plastmaterialer, malede overflader og Sabetoflex inddækninger af PIB og varmgalv. stål.
Det anbefales at udføre vedhæftningstest i tvivlstilfælde.
Anvendelsestemperatur:
Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C
Rækkeevne:
ca. 50g pr. m fuge. 1 patron indeholder 450 g
Montering:
Limning: Monter indenfor 10-20 minutter efter påføring af limstrenge. Emnerne presses sammen.
Fugning: Fugen skal glittes indenfor 1-2 minutter.
Limfugen hærder op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.
Rengøring:
Værktøj rengøres og lim fjernes med Wipes eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes
mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.
Sikkerhed:
Ingen faremærkning. For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerheds
datablad

