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BESKRIVELSE
GRAFT® Sponplatelim er ment for liming av sponplater mot bjelkelag samt i not & fjær i kombinasjon med
skruer eller spiker. Med de spesielle egenskapene til
Sponplatelimet, kan jobben gjøres raskere. Limet kan
benyttes både innendørs og utendørs helt ned mot
-15°C.
Ved liming av sponplategulv kan en unngå uønsket
knirke lyder.

BRUKSANVISNING
Liming av sponplater mot bjelkelag.

5. Press sponplatene sammen innen 1 minutt.
Sponplatene skal presses sammen og en skal
observere at lim kommer ut av skjøtene.
Overflødig lim bør fjernes da dette kan forårsake
misfarging av andre materialer.
6. Avslutt med å skru inn
godkjente skruer eller rillet
spiker.

1. Påse at det ikke er vann, is eller snø på bjelkelaget.
2. Bruk en fugepistol og påfør
limet i to 3mm strenger
på toppen av bjelkene
og monter sponplatene
innen 5-10 minutter.

7. Sjekk alltid fuktinnhold i sponplater før gulvbelegg
eller lignende legges på.

FORBRUK
Lim streng Ø 3mm 80lpm/ltr eller 1 liter/10m².

3. Påfør limet i en 3mm
streng i skjøtene på hver
sponplate.

4. Monter den første
sponplaten mot bjelken,
før så inn den andre
sponplaten.

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun
illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier
for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.
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SPONPLATELIM
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
GRAFT® Sponplatelim sikkerhetsdatablad må være
lest og forstått før bruk. Husk verneutstyr. Den
viktigste informasjonen er kort oppsummert under.
Meget brannfarlig væske og damp. Skal oppbevares
på et godt ventilert sted unna antenningskilder.
Inneholder løsemidler. Irriterer huden. Kan forårsake
døsighet eller svimmelhet. Ved øyekontakt, skyll
forsikig med vann lenge. Skadelig for liv i vann. Unngå
utslipp til miljøet. Brukes kun på et godt ventilert
område eller med åndedrettsvern type A2. Søk legehjelp hvis du opplever ubehag.
Se det aktuelle sikkerhetsdatablad for mer detaljert
informasjon på GRAFT sin hjemmeside.

TEKNISKE DATA
Tilstand:
Limtype:
Densitet:
Farge:
Forpakning
Brannfare:
Flammepunkt:
Bindemiddel:
Løsemiddel:
Holdfasthets økning:
Strekkfasthet:
Tørrstoffinnhold:
Holdbarhet:
Påføringstemperatur:
Temperaturbestandig:
Fuktighetsbestandig:
Aldringsbestandig:

Bruksklar tiksotropisk
masse.
En-komponent lim for
limstrenger.
1,27 g/cm3.
Beige.
310ml patron.
Ja.
-6 °C.
Syntetisk gummi.
Alifatiske og aromatiske
løsemidler.
Full holdfasthet tar inntil
30 dager og ved uttørking av fuktig materiale.
Ca. 130 N/cm² mot
sponplate.
68% ± 2.
Inntil 12 måneder i
uåpnede beholdere i
skygge og tørre
omgivelser mellom
10 °C og 20 °C.
-15 °C til +25 °C.
-40 °C til +95 °C.
Veldig god.
Veldig god.
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