
  

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 
Lim: 
Typ:                           SMP 
Färg:  Llusbrun 
Konsistens:  Tixotropisk 
Torrhalt:  100 % 
Densitet:  Ca 1,56 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.  
Emballage:   

Varunr. Volym 

26912 12L påse 

54822 3,84 ltr påse 

26910 10L hink 

 
 
Härdat lim: 
Färg:  Ljusbrun 

 

 

Produktbeskrivning & användning:   
Parkettlim Hybrid 269 är ett elastiskt och snabbhärdande parkettlim 
för limning av stav- och mosaikparkett, högkantsparkett, lamellparkett, 
plankgolv och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och 
aluminium. 
 
I motsats till vattenbaserade lim kan Parkettlim Hybrid 269 i många 
tillfällen användas på konstruktioner där det relativa fuktinnehållet är 
upp till 85 % RF (se sida 2) 
 
Limmet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel och 
härdar vid en reaktion med luftens fuktighet. 
 

 

Medlem av Golvbranchen. 
 

Parkettlim Hybrid 269 är godkänt enl. Emicode EC1.  
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Bruksanvisning: Undergolvet ska vara fast, rent, fettfritt, relativt torrt och plant. 

Planhet: Får högst avvika 2 mm på en 2,0 meter rät. Om golvet inte är tillräckligt plant 
måste det spacklas ut. 
Fuktighet: Fukten i underlaget får normalt* max. vara 85 % RF 
*Vid fuktprocenter mellan 65 och 85 % ska Dana Lims tekniska avdelning kontaktas vid 
följande tillfälle: Terrassdäck utan inbyggd fuktspärr samt däck över källare (härunder 
krypgrund), garage o.likn. Härefter görs en konkret värdering om limmet kan användas på 
försvarligt sätt. 
Fuktinnehållet ska mätas vid en lufttemperatur på 17 °C till 25 °C, och i övrigt utföras efter 
Golvfaktas regler. 
Limning kan utföras på underlag som betong, träfiberskivor, cementspackel-massor, stål och 
aluminium. Provlimning rekommenderas alltid. 
Trät acklimatiseras i det rum det ska läggas efter leverantörens rekommendationer. Rummet 
ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 - 65 %. Dock ska rummets 
framtida genomsnitts-fuktighet och -temperatur vara uppnådd. Det får inte förekomma arbete 
med vattenbaserade produkter (t.ex. målning, tapetsering o. likn.) i rummet. Beträffande 
förberedning hänvisas i övrigt till träleverantörens vägledning. Vid golvvärme måste särskilda 
förhållningsregler antas. Se beläggningsleverantörens anvisningar 
 

Användningstemperatur: 17 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten 
kan ev. sänkas med luftuppvärmning och/eller ventilation 

 
Limning: Montering görs i vått lim, som trycks fast ordentligt och belastas med  t. ex. sandsäckar, 

parkettbuntar eller annat. Lim får inte pressas upp mellan stavar/plank/klossar. Det får INTE 
limmas i fjäder och not 

 Tillräcklig belastning är särskilt viktigt vid montering av lamellparkett, plankgolv och 
klossgolv. 

 Kontrollera vid alla monteringer att det är full kontakt mellan lim och trä. Vid limning av 
plankgolv kan det ev. vara nödvändigt att sortera bort vinda plankor som inte får full kontakt. 

 Innan montering hänvisas i övrigt till träleverantörens läggningsvägledningar. 
 
Limmängd: Beroende på produkt och fuktinnehållet i konstruktionen 
 Till lamell-, mosaik-, stav- och högkantsparkett används min. 0,5 liter/m2 
 Till kloss- och plankgolv användes min. 1,0 liter/m2 

När limmet används i konstruktioner med mer än 65 % RF ska alltid minimum 1,0 liter/m2 
användas  
Bemärk att det alltid ska vara full avsmetning på trät. 
 

Åtgång: Med limmaskin och en utläggningsbredd på 50 cm, fullt lastad med 12,25 liter lim, så fås en 
utläggningslängd på ca 23 meter vid en förbrukning på 1 liter/m2, och 46 meter vid en 
förbrukning på ½ liter/m2 

 
Monteringstid: 0 - 30 minuter, vid 20 °C och 50 % RF. 
 
Efterbehandling: Eventuell ytbehandling av parkettstavar får tidigast ske 48 timmar efter läggning. 
 
Rengöring: Lim på hud kan avlägsnas med sprit, tvätta därefter med vatten och tvål. Verktyg rengörs 

med Wipes 916 medan limmet ännu är vått. Härdat lim avlägsnas mekaniskt. 
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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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