Opsætning af spejle
Der findes mange forskellige typer spejle på markedet. De fleste af disse egner sig til oplimning
med fugemasse/fugelim*. Dog stilles der krav om, at spejlet skal overholde DIN 1238 5.1 & DIN
EN 1036 mht. refleksion og beskyttende bagbelægning.
Ved opsætning af spejle er det vigtigt, at der ikke opstår et fugtigt miljø på spejlets bagside, da
fugten især i kombination med en mineralsk bagvæg, vil kunne angribe spejlets bagbelægning.
Derfor skal man ved limpåføringen sikre, at der er mulighed for luftgennemstrømning på spejlets
bagside. Dette er også med til at sikre at fugelimen hærder fuldstændigt. Ved meget porøse
bagvægge anbefales det at prime disse med f.eks. Væggrunder 224.
Til opsætning af spejle beregnet til opklæbning, benyttes enten Turbo Tack 291, Montage Extra
292, MS Montagelim 299 eller Combi Flex 524.
Inden opsætning af spejlet skal man sikre at underlaget er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof,
støv og løse partikler.
Limen påføres spejlets bagside som lodrette streger med ca. 15-20 cm mellemrum.

RIGTIG

FORKERT

Streger som påføres bør være ca. 5 mm i diameter. Ved at benytte lodrette streger opnås
følgende fordele:
1.

Det sikres, at der ikke fanges fugt bag spejlet.

2.

Hvis spejlet glider en smule, fås stadig fuld kontaktflade.

3.

Fugelimen hærder hurtigt, da luften har fri adgang.

Spejlet understøttes og sikres mod at falde ud fra væggen, indtil fugelimen er gennemhærdet.
Dette gøres med kiler, tape eller lignende. Bemærk at hvis der benyttes malertape bør det ikke
sidde for længe, da det ellers kan blive meget svært at fjerne.
*Spejle som f.eks. sikkerhedsspejle med plastfolie på bagsiden, egner sig ikke til oplimning,
kontakt derfor altid spejlleverandøren i tvivlstilfælde.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at
finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi
ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan
Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der
henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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