PRODUKTDATABLAD
GLAVAFLEX® LIM
Dato: 24.09.2015

Spesiallim for bruk med alle GLAVAFLEX fleksible isolasjonssystemer.

Beskrivelse:

Perfekt vedheft på metallic priming, ingen feste på asfalt, bitumen eller
linfrø basert olje. Kontaktlim - Polykloropren basert, fri for aromater
GLAVAFLEX Lim er spesielt utviklet for liming av GLAVAFLEX fleksible

Bruksområde:

isolasjonssystemer
Base:

Syntetisk modifiserte gummi (Kloroprengummi)

Farge:

Gul-rød

Fast stoff:

18 ±2 %
Ideelt ved +20°C, ikke bruk under 0°C.

Påføringstemperatur:

Ved temperaturer lavere +5°C og RF > 80% kan kondensat forekomme

Maks. medietemperatur:

i økt grad på overflatene der limet skal påføres - forringer limkvalitet
Opp til +110°C når limet er ferdig herdet etter montering

Viskositet:

ca. 600 mPa

Densitet:

ca. 0,85 g/cm³

Rensemiddel:

GLAVAFLEX Rensevæske

Lagring:
Levetid:

Oppbevares tørt, kjølig og frostfritt (15-23°C) i tett lukket original boks
Holdbarheten opp til 12 mnd. i uåpnet beholder når de lagres korrekt
Før bruk bør limet være grundig rørt. Overflater som skal limes sammen må

Montering:

være rene, tørre og fri for støv og fett. Bruk en limkost med kort stiv bust.
Påføre et tynt jevnt lag med lim på begge overflater. La limet bli tørke.
Dette vil ta 2 til 8 minutter, avhengig av omgivelsesforholdene. Tørketiden
tar lenger tid dess høyere luftfuktighet (> 85%) og ved lav temperatur (< + 5°C).
Sjekk limet på overflaten ved hjelp av fingertest. Hvis fingeren ikke fester seg til
overflaten og denne ikke kjennes klebrig, kan skjøtene klemmes sammen.
Trykk på begge flater som er limt med et fast og jevnt trykk. Fuger som er
limt skal gis en herdetid på 36 timer ved romtemperatur. Aldri la det herde i sterkt
sollys. Bruk aldri limet mens anlegget er i drift. La limet herdre 36 timer før man
legger på mantling, maling eller selvklebende tape
Tilstrekkelig ventilasjon må opprettholdes, spesielt i lukkede rom. På grunn av

Forsiktig:

det flyktige løsningsmiddelet, skal limet holdes vekk fra en hvilken som helst
tennkilde slik som åpen ild eller gnister. Forbud mot røyking må strengt håndheves
i nærheten av der limet påføres.
Helse-, miljø og sikkerhet:

Se eget sikkerhetsdatablad
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