monteringslim

3690 one-seal
Enkomponent lim til montering af 4500 vapourmat dug mm, fliser og klinker samt metal og
plast.
• Hurtighærdende

• Hæfter på mange underlag
• Tåler konstant vandbelastning
Anvendes til at lime 4500 vapourmat dug, overlap, rørmanchetter
og øvrige lignende produkter. Kan også anvendes til at lime fliser,
metal og plast, når materialet er rengjort.
3690 one-seal leveres i 300 ml plastpatroner.
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Anvendelsesområde
✔
■ Væg
✔
■ Gulv
✔
■ Vådrum
✔
■ Inde
✔
■ Ude
Underlag
✔ Beton
■
✔
■ Fliser
✔
■ Fiberdug/folie
✔
■ Plast
✔
■ Metal
✔
■ Træ
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Produktbeskrivelse

Udførelse

Færdigblandet lim i patron, som hæfter på mange underlag.

4500 vapourmat

Tekniske data

kanter og spartles ud med limspartel. Anvend så meget
lim at overlapstedet bliver dækket. Tryk den øvre dug ned

Densitet v/20°C
Tørretid v/23°C og 50% RF:
- fingertør
- fuldt hærdet
Anbefalet arbejdstemperatur:
Forbrug (gennemsnit):

3690 one-seal påføres opfugtede 4500 vapourmat dug-

1,46 kg/l
20-40 min.
3-24 timer
+5-40°C
10-12 m dugkant/patron

i limen.
På andre overflader
3690 one-seal påføres på det rengjorte underlag og spart
les ud med limspartel. Emnerne trykkes mod hinanden.

Arbejdshygiejniske forhold
MALkode 00-1 (1993)
Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Anvendelsesområde
Til limning af 4500 vapourmat overlap og forseglinger. Kan
også anvendes til at lime på beton, træ, fliser og klinker,
metal og plast, når materialet er rengjort.
Kan udmærket anvendes til montage af badeværelsesudstyr, paneler o.lign. på underlag med tilstrækkelig styrke.

Forbehandling af underlag
Rustfri stål og plastafløb rengøres med acetone, plast skal
ruslibes inden limning.
For at sikre en hurtig og fuldstændig limeffekt ved påføring
af dug/folie, bør materialet eller underlaget fugtes med en
våd svamp inden påføring.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage
300 ml patroner.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres tørt og køligt. Produktet er
lagerstabilt minimum 24 måneder fra produktionsdato i
ubrudt emballage.

Salg
mira produkterne sælges gennem byggevarehandler og
fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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