
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Vattenbaserat dispersion 
Färg:  Vit 
Konsistens:  Flytande 
Hållbarhet:  Minimum 2 år efter öppnande av tätt tillslutet emballage vid sval lagring. Tåler inte frost. 
Emballage:   

Varunr Förpackningsstorlek 

20491 250 ml flaska 

2049 750 ml flaska 

 
 
Limfog: 
Färg:  Transparent.  
Beständighet:  Limmet upplösligt i vatten. 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 

Limlack 319 är ett vattenbaserat allround lim och lack. Användes till 
limning av papper, kartong, textil, trä m.m.  
 
Ger som lack en klar blank yta, avsett till lackering av tempurfärger, 
papirmache, urklipps collage och andra collage osv.  
 
 
Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för 
formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A. 
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Produkt Information: 

Till både limning och lackering av collage mm.    

Limlack 319 är ett vattenbaserat allround lim och 
lack. Användes till limning av papper, kartong, textil, 
trä m.m.  
 
Ger som lack en klar blank yta, avsett till lackering 
av tempurafärger, papirmache, urklipps collage och 
andra collage osv.  
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Bruksanvisning: 

 
Förberedning:  Ytorna ska vara rena, torra och fettfria. 
 
Som lim: Limmet påföres i ett tunt lager och ytorna pressas samman medan limmet är vått. Vid 

vissa  
                         limningar, t ex. trä, kan det vare nödvändigt att hålla ämnen i en svag press tills limmet är                                              

torrt. På sugande underlag torkar limmet på ca 10-30 min.   
 
Som lack:  Det påföres ett tunt lager (kan ev. förtunnas med vatten). 
 
Användningstemperatur: Rumstemperatur 
 
Rengöring:  Vått lim tvättas av med kallt vatten. Torkat lim blötlägges i varmt vatten eller med sprit. 

 
 
 
 
 
 
 

Säkerhet: 

Varningstext:  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 SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

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