
   

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Fuktbeständig PVAc-dispersion 
Kulör:  Vit 
Konsistens:  Lättflytande 
Torrhalt:  ca 51 % 
Viskositet:  ca 13000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20°C 
Densitet:  ca 1,1 kg/liter 
Lagringstid:  Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Bör förvaras frostfritt. 
Förpackning: 

Artikelnummer Emballage 

6410 750 ml flaska 

Härdat lim:   
Kulör:  Matt transparent 
Beständighet: Fukt: Mycket god (Klass D3, enligt EN 204/205) 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Trälim Golv 433 är ett vattenbaserat, starkt och fuktbeständigt 
speciallim, med egenskaper som gör det speciellt lämpligt till limning 
av spont och not på laminat- och trägolv.  
 
Limmet fungerar dessutom utmärkt som all-round trälim, där det krävs 
hög fuktbeständighet. t.ex. till laminering av möbelträ, köksbord, 
karmträ m.m. 
 
Trälim Golv 433 har ett UV-spårämne tillsatt. 
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Produktinformation: 

Till trä- och laminatgolv, fuktbeständig D3 
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Bruksanvisning: 

 
Användning som laminatlim: 
Förberedelser: Acklimatisera laminatgolvet enligt producentens anvisningar. Spont och not skall vara fria 

från damm. 

 
Applicering: +15°C till +25°C. Rummets relativa luftfuktighet skall vara mellan 30 och 65 %. Allt arbete 

med vattenbaserade produkter som tapetsering, målning m.m. skall vara avslutat och torrt. 
 
Limning: Applicera limmet i noten på både laminatgolvets lång- och kortsidor. Pressa ihop 

golvbrädorna så att limmet blir synligt. Ta bort överskottslimmet direkt med en fuktig trasa 
innan det har torkat.  

 
Åtgång: 15 - 25 m² golv/liter, beroende på golvbrädornas storlek. 
 
Monteringstid: Laminatgolvet skall pressas ihop inom 5 minuter medan limmet fortfarande är vått, och alltid 

så att lim tränger upp ur limfogen. 
 
Torktid: Limmet skall torka ca 1 dygn innan golvet tas i bruk. 
 
Rengöring: Lim på huden tvättas av med tvål och vatten. Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat. 

Var uppmärksam på att torrt lim kan vara mycket svårt att få bort. Mindre fläckar kan oftast 
tas bort genom att gnugga med en trasa med varmt vatten. 
 
Följ ALLTID golvtillverkarens monteringsanvisningar 

 
Användning som trälim:  
Förberedelser: Limytorna skall vara jämna, rena och torra. Nybearbetat trä ger bäst resultat. Stryk limmet på 

ena ytan. Hårda träslag kan med fördel limmas på båda ytorna. Öppentiden och presstiden 
förlängs med dubbel limapplicering. Pressa ihop materialen medan limmet fortfarande är vått. 

 
Användningstemperatur: Minst +10°C. 
 
Presstid: Minst 10 minuter för furuträ vid +20°C. Hårt trä, dubbel limapplicering, lägre temperatur samt 

högre trä- och luftfuktighet kräver längre presstid.  
Full styrka uppnås efter ca 1 dygn, fullständig fuktbeständighet efter 5 – 7 dygn. 

 
Efterbehandling: Limmade material i utomhusmiljö, bör alltid behandlas med en effektivt täckande 

ytbehandling. 
 

 
Alla angivna tider är vägledande. Försök bör alltid utföras för att fastställa bästa 
arbetsmetod. 
 
Se broschyren ”TRÆLIM Produktguide” för detaljerad information om limning av olika 
slags trä.  

 

 

Säkerhet: 

Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjl iga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och 

inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE 

 


