vapourmat lim

3690 one-seal
Enkomponent lim til montering av 4500 vapourmat duk mm, fliser samt metal og plast.
• Hurtigherdende

• Hefter på mange underlag
• Tåler konstant vannbelastning
Brukes til å lime 4500 vapourmat duk, overlapp, rørmansjetter og
øvrige lignende produkter. Kan også brukes til å lime fliser, metal
og plast, når materialet er rengjort.
3690 one-seal leveres i 300 ml patroner.

3690 one-seal
desember 2018

Bruksområde
✔
■ Vegg
✔
■ Gulv
✔
■ Våtrom
✔
■ Inne
✔
■ Ute
Underlag
✔ Betong
■
✔
■ Fliser
✔
■ Fiberduk/folie
✔
■ Plast
✔
■ Metal
✔
■ Tre
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Produktbeskrivelse

Utførelse

Ferdigblandet lim i patron, som hefter på mange underlag.

4500 vapourmat

Tekniske data

3690 one-seal påføres fuktet 4500 vapourmat dukkanter og
sparkles ut med limsparkel. Bruk så mye lim at overlapp

Densitet:
Tørketid v/23°C og 50% RF:
- fingertørr
- fullt herdet
Anbefalt arbeidstemperatur:
Forbruk (gjennomsnitt):

1,46 kg/l
20-40 min.
3-24 timer
+5-40°C

stedet blir dekket. Trykk den øvre duken ned i limet.
På andre overflater
3690 one-seal påføres på det rengjorte underlaget og
sparkles ut med limsparkel. Materialene trykkes mot
hverandre.

10-12 m dukkant/patron

Arbeidshygieniske forhold
Produktet er ikke merkepliktigt.

Bruksområde
Til liming av 4500 vapourmat overlapp og forseglinger. Kan
også brukes til å lime fliser, metal og plast, når materialet
er rengjort.
Kan brukes til montage av baderomsutstyr, paneler og lignende på underlag med tilstrekkelig styrke.

Forbehandling av underlag
Rustfri stål og plastavløp rengjøres med acetone, plast skal
ruslipes før liming.
For å sikre en hurtig og fullstendig limeffekt ved påføring
av duk/folie bør materiale eller underlag fuktes med en våt
svamp før påføring.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje
300 ml patroner.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt og kjølig. Produktet er
lagerstabil minimum 24 måneder fra produksjonsdato i
ubrutt emballasje.

Salg
mira produkterne selges gjennem byggevarehandelen og
flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com
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