
   

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Fungicidbehandlad: Nej 
Konsistens:  Pastös, tixotropisk massa  
Hållbarhet:  Minimum 1 år i oöppnat emballage vid torrr og sval lagring. 
Förpackning: 

Art.nr. Förpackning Kulörer 

53700 75 ml tub Transparent 

53701 290 ml patron Vit 

 
Härdat  lim: 
Övermålningsbar: Ja 
Hårdhet:  ca. 50 Shore A 
Brottspänning:  ca. 2.3 N/mm² (DIN 53504) 
Elasticitet:  +/- 20 % 
Brottöjning:  ca. 500 % (DIN 53504) 
Beständighet:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 
  Klimatisk åldring: god 
  God beständighet mod vatten, havsvatten,  alifatiska lösningsmedel, olja, fett, förtunnade  

oorganiska syror och baser. Ej beständig mod koncentrerade syror og chlorerade organiska  
lösningsmedel. Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og chlorerede organiske  
opløsningsmidler. 

 

Produktbeskrivning & användning: 
MS Montagelim 299 är en neutral phthalatfri monteringslim, som 
härdar genom en reaktion med luftens fuktighet. Skapar en hård, men 
elastisk limfog, som kan klara rörelse på upp till +/- 20 %. 
 
MS Montage 299 är  luktfri, snabbhärdande, och har en utmärkt 
beständighet mot klimatiska påfrestningar. 
 
MS Montage 299 kan användas till väldigt många olika limningar som 
t.ex. uppsättning av speglar, paneler, akustikplattor, kakel, trappnosar 
o.s.v. Användes dessutom till foglimning  i anslutning till karosseri, 
glasdörrar, soltak m.m., där det krävs en hård och beständig limfog. 
Speciellt bra vidhäftning mot glas, aluminium, cellplast, PVC och de 
flesta byggnadsmaterial. 
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Produkt Information: 

All-round snabbhärdande,phthalatfri monteringslim med 

hög styrka 

MS Montagelim 299 är en neutral  phthalatfri 
monteringslim, som kan användas till väldigt många 
olika limningar som t.ex. uppsättning av speglar, 
paneler, akustikplattor, kakel, trappnosar o.s.v. 
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Bruksanvisning: 

Förberedelse av material: Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. MS  
Montage 299 kan användas på ytor som tegel, beton, trä, glas, de flesta metaller, de flesta  
målade ytor, samt de flesta plasttyper.  

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

 

Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från +5C till +40C. 
 
Applicering:  MS Montage 299 appliceras i limsträngar på underlaget eller materialet i en inbördes  

avstånd med 5 -20 cm, beroende på styrkekrav. Följ alltid leverantörens anvisningar. 
 
Åtgang:  2 – 3 m²/patron, beroende av dimensioner och styrkekrav. 
 
Monteringstid:  5 – 20 minuter, beroende på underlag och temperatur. 
 
Montering:   Materialen tryckes noggrant samman. 

 
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. 
 
Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.  
 

 
Montering av speglar: Vid montering av speglar används lodrätta strängar med ca. 10 cm mellanrum. Spegeln 

stöttas i 2 dygn och och säkras mot att falla ut från väggen, ev. med målartejp. 
 
Montering av akustikplattor: MS Montagelim 299 appliceras som 4 limsträngar på plattans baksida, därefter placeras  

plattorna, så tätt som möjligt på deras slutliga placering. Plattorna pressas noggrant på plats 
och vill därefter hålla sig själva, medan limmet härdar. 

 
Rengöring:  Verktyg rengörs och foglim avlägsnas med t.ex. benzin eller terpentin. Härdat foglim kan  

endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål. 

 

 

 
 

 

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

KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070 
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