
  

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Vattenbaserad co-polymer dispersion 
Färg:  Ljusgrå 
Konsistens:  Pastös, tixotropisk 
Torrhalt:  Ca 70 % 
Densitet:  Ca 1,3 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt. 
Emballage:   

Varunr. Volym 

7205 10L hink 

 
 
Härdat lim: 
Färg:  Beige 
Beständighet:  Alkali: Uppfyller kraven i DIN 281 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Parkettlim 264 är ett vattenbaserat dispersionslim, speciellt utvecklat 
för limning av stav- och mosaikparkett samt obehandlad lamellparkett 
på sugande underlag som spacklad betong, spånskivor, gummikork, 
korkment o.likn.  
 
Limmets tixotropiska konsistens gör den lätt att applicera och den 
uppnår snabbtt en stark limfog med viss flexibilitet. 
 
Limmet är helt utan organiska lösningsmedel och uppfyller kraven för 
parkettlim m.h.t. DIN 281. 
 
 
 

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Produkt Information: 

Vattenbaserat lim till sugande underlag 

Parkettlim 264 är ett vattenbaserat dispersionslim, 
speciellt utvecklat för limning av stav- och 
mosaikparkett samt obehandlad lamellparkett på 
sugande underlag som spacklad betong, 
spånskivor, gummikork, korkment o.likn.  
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Bruksanvisning: 

Förberedning:  Undergolvet ska vara fast, rent, torrt och jämt.  
 
Underlag av golvspackel prima med Primer 600 förtunnad med vatten, i förhållandet 1:5. 
Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnad med vatten. Första 
gången 1:5, andra gången 1:3. Primern ska vara helt torr innan limapplicering. 
 

Jämnhet: Högsta avvikelse: 2 mm på en 2,0 meter rät. Om golvet inte är tillräckligt plant 
måste det spacklas ut. 
Fuktighet: Fukten i underlaget får max. vara 65 % RF, mätt vid en lufttemperatur på +18 °C 
till +25 °C. Fuktmätning ska göras efter GSO Golvfaktas regler. 
 
Parkettstavarna acklimatiseras  i det rum de ska läggas, efter leverantörens 
rekomendationer. Rummet ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 
- 65 %. Dock ska rummets framtida genomsnittsfuktighet och -temperatur va uppnådd. Det 
får inte förekomma arbete med vattenbaserade produkter i rummet (t.ex. målning, 
tapetsering o. likn.) Angående förberedning hänvisas i övrigt till parkettleverantörens 
vägledning. Vid golvvärme finns särskilda förhållningsregler: Se beläggningsleverantörens 
anvisningar. 

 
Användningstemperatur: +17 °C till +25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. 
 
Limning: Limmet appliceras på golvet med en grov tandad spackel. Påför inte mer lim än att läggning 

kan ske inom 15 minuter. Parkettstavarna läggs i det våta limmet och trycks fast ordentligt, 
sedan belastas golvet med sandsäckar, parkettbuntar eller liknande. Innan montering av 
stavarna hänvisas i övrigt till parkettleverantörens särskilda läggningsvägledning.  

 
               Det får inte komma upp lim mellan parkettstavarna. Stavarna får INTE limmas i fjäder och 

not. 
 
Åtgång:  1,5 - 2 m²/liter. 
 
Monteringstid:  0* - 15 minuter. 
  *På svagt sugande underlag som gummikork, korkment och liknande, får läggning först 

påbörjas 5 minuter efter limapplicering. 
 
Efterbehandling: Eventuell ytbehandling av parkettstavarna får tidligst ske 24 timmar efter läggning. 
 
Rengöring:  Lim på hud tvättas med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är 
   vått. Intorkat lim löses upp med sprit. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – www.danalim.se 

TEL: 046 - 57070 - FAX  +45 56 64 00 90   
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