
   

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Vattenbaserat PVAc dispersion 
Färg:  Vit 
Konsistens:  Tyk flydende 
Torrhalt  ca. 50 % 
Viskositet:  ca. 18.000 cP, Brookfield RVT, 20 rpm, 23°C 
Denistet:  ca. 1,1 kg/liter 
Hållbarhet:  Minimum 12 måneder i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvarss frostfritt. 
Emballage: 

Varenr. Storleke 

2191 5 kg span 

2192 10 kg span 

2195 20 kg span 

 
Härdat lim: 
Färg:  Transparent 
Beständig:                                  Temperatur:  Upp till ca. 80 °C, beroende av styrkekrav. Limmet är termoplastiskt, och                       

styrkan avtar därför med stigande temperatur. 
 
  Vatten: Klass D2, Utan tillsättning av härdare. 
   Klass D4, enl. EN204/205 vid tillsättning av Ljus Härdare 922. 
 

Produktbeskrivning & användning: 
Trälim D4 Ute 440 är ett 2-komponent PVAc trälim, som kan uppnå 
varierande grad av fuktbeständighet vid tillsättning av härdare. 
 
Vid tillsätning av Ljus Härdare 922 uppnås fuktbeständighet D4 enl.. 
EN204/205, och limmet användes då till limning av karmträ, 
utemöbler, möbler till våtrum etc. 
 
Utan tillsättning av härdare är limmet lämpligt till de flesta inomhus D2 
trälimningar. 
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Produkt Information: 

All-round 2-komponent trälim för utomhusbruk 

 

Trälim D4 Ute 440 är ett 2-komponent PVAc trälim, 
som kan uppnå varierande grad av fuktbeständighet 
vid tillsättning av härdare. 
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Bruksanvisning: 

Förbehandling:  Limytorna skall vara väl tillpassade, rena och torra, fria från olja, fett och dyl. Bästa  
resultat uppnås på nybearbetat trä. Vid limning av vissa träsorter (t.ex. ek), bok skall det 
göras en provlimning, då vissa ämne i träet kan reagera med limmet och förorsaka 
missfärgning. 

 
Blandningsförhållande: Viktförhållande: 100 delar lim + 5 delar härdare. 
  Volymförhållande: 100 delar lim + 4 delar härdare. 

Brukstid efter blandning är ca. 7 dygn. Efter iblandning av härdaren kan limmets viskositet 
göras tunnare, vilket kan ha inflytelse på limmets brukstid för vissa appliceringar. 
 

Applicering: Applidcera limmet på den ena ytan. Vid limning av hårda träslag kan man med fördel 
applicera lim på båda ytorna och öka väntetiden samt presstiden. 
 

Träfuktighet:  Bäst vid ca. 7 - 15 %. 
 
Användningstemperatur: min. +3 °C. max. +90 °C. Temperaturen gäller både trä, lim och lokal. 
 
Limmängd:  ca. 120 - 200 g/m². 
 
Öppen liggtid:  max. 7 minuter på fur  vid 20 °C og 50 % luftfuktighet. Vid sammanläggning skall limmet 

alltid ge full avsmitning på den motsatta ytan. Såvida väntetiden är »sluten«, kan den  
ökas med ca. 1 - 2 minuter. Väntetiden kan förlängas vid dubbel applicerad, hårt trä, lägre 
temperatur och högre luft- / träfuktighet. 
Väntetiden reduceras vid högre temperatur och lägre luft-/träfuktighett 
 

Presstryck: Vid laminering krävs 6 - 10 kg/cm², eller ca. 1 - 5 kg/cm². Vid spändingar i träet krävs högre 
presstryck. 

 
Presstid:  min. 30 minuter för fur med ca. 9 % träfukt vid 20 °C.  
  Används limmet utan härdare är presstiden min. 10 minuter. 

Presstiden skall ökas vid hårt trä, dubbel limapplicering, lägre temperatur samt högre 
trä- och luftfuktighet. Presstiden kan reduceras vid t.ex. förvärmning av träet eller  
vid varmpressning.  
Fuldl styrka uppnås efter ca. 1 dygn. Full fuktbeständighet uppnås efter ca. 7 dygn. 

 
Efterbehandling: Limmade bitar, som utsätts för väder, bör alltid behandlas med en effektiv täckande  

ytbehandling. 
 

Rengöring: Lim på huden avlägsnas med vatten och tvål. Verktyg rengöres med vantten medan limmet 
ännu är vått. Indtorkat lim löses med spritt. 
 
Alle tider är vägledande. Tester bör alltid gennomföras före fastställande av de  
definitiva abetsförhållandena. 
 
För mera detaljerade upplysningar av limmning av de olika träslag och andra material, 
samt efterbehandling av limmade ämnen, hänvisas till brochyren »Trælim - Produkt  
Oversigt og Anvendelse«. 

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

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