
PU700

Steinlim

Bruksområde

Utviklet for å erstatte sement (en flaske
erstatter ca. 20 kg sement) til montering
av stein og murblokker av/mot betong,
tegl, sandstein og gips. For eksempel
murer, vegger, trapper osv. Kan brukes
der det mangler strøm, vann og sement.
Limer også tre/tre, tre/betong samt metall
og aluminium mot sugende overflater.

Karakteristiske egenskaper

• Binder sammen stein- og murblokker
uten strøm, vann eller sement.

• Hurtigbindende, kan håndteres etter
15 minutter (ved 20 °C).

• Ca. 3 ganger sterkere enn ”vanlig”
monteringslim.

Beskrivelse
1- komponent fuktherdende polyuretanbasert skumlim, til hori-
sontal liming av steinmaterialer. Limet leveres i trykkbeholder
med HFC-fri drivgass og ”2 i 1”-ventil.

Emballasje
500 ml flaske (12 stk./kartong)

Farge
Beige

Klargjøring
1. Kontaktflater skal være rengjort for formolje, sand, støv

osv.
2. Kontaktflasken skal fuktes med vann (blomstersprøyte) før

skumming dersom flatene er tørre.
3. Omkringliggende flater som gulv osv. dekkes med plast

eller papp.

Påføring
1. Bruk hansker og rist flasken kraftig minst 20 ganger, og

sett på en pistol eller det medfølgende munnstykket. Flas-
ken skal holdes opp ned under påføringen.

2. For murstein med bredde <200 mm legges det en jevn lim-
streng på ca. 40 mm Ø i midten på mursteinens langside
og

3. For murstein >200 mm trengs det 2 limstrenger som leg-
ges ca. 40 mm fra ytterkanten mot midten slik at de ikke
blir utsatt for sollys.

4. Etter noen sekunder blir limstrengen til en tynn film, og
steinmontering må skje omgående eller innen 5 minutter.

5. Med pistol:
6. Utstrømmingen av limet reguleres med justeringsskruen

på pistolen.
7. En påbegynt flaske kan sitte igjen på pistolen opptil 4 uker.
8. Ved bytte av flaske må hver ny flaske ristes (se over).
9. Gå aldri fra pistolen (hvis den ikke er rengjort) uten å ha

flasken påmontert.

Rengjøring
Uherdet lim fjernes med AA290 skumfjerner. Herdet lim fjer-
nes mekanisk, f.eks. med en skarp kniv.

Levering
Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010
for å få informasjon om nærmeste forhandler.

Begrensninger
Ikke flater belagt med silikon, teflon, polyeten eller formolje.
Tåler ikke UV-lys.

Sikkerhetsregler
Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begy-
nner.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg
gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers
Förenings generelle leveringsbestemmelser fra
21.9.2006.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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PU700

Steinlim

Teknisk informasjon

Tetthet 20 - 30 kg/m³
Tørketid Åpentid 5 minutter, kan håndteres etter 15 minutter og full styrke etter 24 timer. (4 cm limstreng ved 23 ºC og 50 % RF).
Temperaturbestandighet -40 ºC til +90 ºC, midlertidig +130 ºC.
Brukstemperatur -5 ºC til +35 ºC. For å oppnå best resultat bør du varme kalde flasker eller kjøle varme flasker under springen til romtemperatur.
Strekkfasthet 100 kg/cm² DIN 53455
Overmalbarhet Kan overmales etter gjennomherding.
Kjemikaliebestandighet Tåler fersk-, salt- og kalkvann, og tåler svake syrer og etsende blandinger.
Oppbevaring Oppbevares tørt. Aerosolemballasje, må ikke utsettes for temperaturer over +50 °C.
Oppbevaringstid 12 måneder i uåpnet originalemballasje ved +10 °C til +20 °C. Se best før- datoen på emballasjen (EXP).
Forbruk Ved 40 mm Ø limstreng gir flasken ca. 26 meter med pistol og ca. 15 meter med det medfølgende munnstykket.
Brannklasse DIN 4102 B3 DIN 4102
Varmeledningsevne 40 mW/m.K


