
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Type:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Fungicidbehandlet: Nej 
Konsistens:  Pastøs, tixotropisk masse  
Holdbarhed:  Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse Farve TUN-nr. 

53700 75 ml tube Transparent 5771152 

53701 290 ml patron Hvid 5631828 

 
Limfuge: 
Overmalbar:  Ja. 
Hårdhed:  ca. 50 Shore A 
Brudspænding:  ca. 2.3 N/mm² (DIN 53504) 
Elasticitet:  +/- 20 % 
Brudforlægelse:  ca. 500 % (DIN 53504) 
Bestandighed:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 
  Klimatisk ældning: god 
  God bestandighed mod vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede  

uorganiske syrer og baser. Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og chlorerede organiske 
opløsningsmidler.  

 

 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
MS Montage 299 er en neutral montagelim, der hærder ved en 
reaktion med luftens fugtighed. Danner en hård, men elastisk limfuge, 
der kan optage bevægelser på op til +/- 20 %.  
 
MS Montage 299 er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende 
bestandighed mod klimatiske påvirkninger. 
 
MS Montage 299 kan benyttes til en lang række forskellige opgaver 
som f.eks. opsætning af spejle, paneler, akustikplader, fliser, 
trappeforkanter osv.  Anvendes desuden til limning/fugning i 
forbindelse med karosseri, glasdøre, soltag m.m., hvor der ønskes en 
hård og bestandig limning/fugning. Særdeles god vedhæftning til glas, 
aluminium, flamingo, PVC og de fleste byggematerialer. 
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Produkt Information: 

All-round hurtig neutral phthalatfri montagelim med 

høj styrke  

MS Montage 299 er en neutral phthalatfri 
montagelim, der kan benyttes til en lang række 
forskellige opgaver som f.eks. opsætning af spejle, 
paneler, akustikplader, fliser, trappeforkanter osv.   
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Brugsanvisning: 

Forberedelse af materialer: Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. MS  
Montage 299 kan anvendes på overflader som mursten, beton, træ, glas, de fleste metaller,  
de fleste malede overflader samt de fleste plasttyper.  
 
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid 
udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store -  
opgaver.  

 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. 
 
Påføring:  MS Montage 299 påføres i limstrenge på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af  

5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder,  
følg leverandørens vejledninger. 

 
Rækkeevne:  2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav. 
 
Monteringstid:   5 - 20 minutter, afhængig af underlag og temperatur. 
 
Montering:  Emnerne presses omhyggeligt sammen. 

 
Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det 
være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er 
hærdet.  
 
Limfugen hærder op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.  
 

 
Opsætning af spejle: Ved opsætning af spejle anvendes lodrette streger med ca. 10 cm mellemrum. Spejlet 

understøttes i 2 døgn og sikres mod at falde ud fra væggen, evt. med malertape. 
 
Opsætning af akustik plader: MS Montage 299 påføres som 4 limstrenge på pladens bagside, hvorefter pladerne placeres, 

så tæt som muligt på deres endelige placering. Pladerne presse omhyggeligt på plads og vil  
derefter holde sig selv, mens limen hærder. 
 

Rengøring:  Værktøj rengøres - og lim fjernes - med f.eks. benzin eller terpentin. 
Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhed: 

Faremærkning:  Ingen 

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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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 produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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