
   

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Vanttenbaserat dispersionslim 
Kulör:  Vit 
Konsistens:  Pasta, tixotropisk 
Torrhalt:  ca. 67 % 
Densitet:  ca. 1,3 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 24 månader i oöppnat emballage vid sval lagrring. Lagras frostfrit. 
 

Art.nr. Förpackning 

3150 300 ml patron 

 
 
 
Härdat  lim: 
Kulör:  Vit 
Beständighet:  Temperatur: ca. -10 °C till +70 °C, beroende på belastningskrav.  Limmet är termoplastisk 

(d.v.s. styrkan reduceras med stigande temperatur). 
Vatten: Tål  moderat fukt, dog ikke konstant påvirkning. 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Aqua Montage 295 är en extra stark och snabb vattenbaserad phthalatfri 
montagelim till de flesta inomhus  bygglimningar. Används till montering av 
träplattor, paneler, gipsplattor, lister, kakel, isoleringsmaterial m.m. på 
sugenda underlag. Limmar trä, betong, tegel samt många metaller och 
plasttyper.  
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Produkt Information: 

  Vattenbaserat phthalatfri, all-round snabbhärdande 

  Montagelim         

Aqua Montage 295 är en extra stark och snabb 
vattenbaserad  phthalatfri montagelim till de flesta 
inomhus  bygglimningar 
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Bruksanvisning: 

Förberedelse:  Limytorna skall vara rena, torra och  fria från  olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar. 
 

Då det i praktiken kan förekomma många variationer i de enskilda materialen, bör man alltid  
utföra tillräckliga vidhäftningsförsök före igångsättande av större  limobjekt.  
 

Användningstemperatur: ca. 10 - 30 °C 
 
Applicering: Patronens skruvtopp skärs med en skarp kniv, därefter själva fogspetsen med ett snett snitt. 

Limmet appliceras med hjälpa av en fogpistol..  
 
Aqua Montage 295 appliceras  i limsträngar  på underlaget eller materialet i en indbördes  
avstånd av ca. 20 cm.  

 
Monteringstid:  0 - 10 minuter,beroende på  underlag og temperatur. 
 
Åtgång:  2 - 3 m²/patron, beroende av  dimensioner och  styrkekrav 
 
Montering:  Plattorna  tryckes direkt  på plats med ett  kraftigt tryk, ev. med rulle eller hammare och 

kloss.  
 
Vid uppsättning av stora och tunga plattor, eller i förbindelse med speciella monterings-
uppgifter  kan det vara nödvändigt med  kortvarig stöd, eller hålla  materialerne på plats. 

 
  Genomhärdad  på 1-2 dygn, beroende  av  material  och uppgiftens  karakter. 
 
Rengöring:  Lim på huden avlägsnas  med vatten  och tvål. Verktyg  rengörs med vatten  medan 

Limmet ännu är  vått.  Härdat  lim kan avlägsnas  mekaniskt  eller upplösas  i t.ex..  
acetone. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet: 
Hälsoklass:  Ingen 

Brandfara:  Ingen 

 

För ytterligare upplysningar  om säkerhet hänvisas till  produktens säkerhetsdatablad. 
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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 A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75 

SVERIGE: 031-795 06 30 
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