
Produkt

Zebra Spärrlim

Användnings område

- Används i skarven mellan folievåder samt tätremsa L 30 samt överlapp av folie 30 mm.

- Används där dubbla lager av tätskikt möts för att säkerställa uttorkning mellan skarvar innan rummen tas i bruk.

- Spärrlim används även vid montering av tätskikt på väggnära golvbrunnar eller s.k design brunnar.

- Produkten ingår i Zebra F1 folie system och är godkänt enligt BBV.

Produktegenskaper

- Zebra spärrlim är ett 1 komponents självhärdande lösningsmedelsfritt SMP-lim  i flytande konsistens.

- Tub ( lite tjockare ) för tätning av väggnära eller s.k designbrunnar, burk ( mer flytande ) för överlapp och skarv tätningar.

- Avger inga gaser eller emissioner.

Underlag / Förarbete

- Underlaget måste vara enligt Zebra monterings beskrivning, bransch och byggnorm.

- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader

- Arbetstemperatur bör vara mellan +5°C och + 40°C underlag och material + 10°C.

Blandning / Applicering

- Produkten är färdigblandad och levereras i tub eller burk

- Applicera med bredspackel, korthårig roller, pensel eller limspridare som släpper max 5 liter / m².

- Plastspackel och skarvrulle med flänsar ( ej slät ) för att säker ställa vidhäftning.

- Använd skyddshandskar.

- Under arbetsgång kan det bildas skinn på kvarvarande lim i burken. Detta påverkar inte limmets kvalitet.

- Avlägsna skinnet innan du fortsätter att arbeta med produkten.

Materialtekniskdata

Materialbas SMP-lim

Komponenter 1 komponent 

Konsistens Flytande form

Färg Grå

Torktid skarvar och överlapp 4-8 timmar

Torktid helmonterad duk 10-12 timmar

Monterings temperatur +5°C till + 40°C, material och underlag + 10°C

Monteringstid 0-60 minuter

Lagringstid minst 18 månader, slutenförpackning

Förvaring Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och +5°C

Förpackning Spärrlim T3 patron 0,33 liter Art.nr 3051440203 EAN-nr

Förpackning Spärrlim B25 Burk 2,5 liter Art.nr 3051440210 EAN-nr

Förpackning Spärrlim B50 Hink 5 liter Art.nr 3051440225 EAN-nr

Förpackning Spärrlim B10 Hink 10 liter Art.nr 3051440250 EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919
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Åtgångs tabell

Försegling                       

30 mm / lpm             0,01-0,02 l / lpm

Hellimmning

1 m² folie                  0,2-0,25 l / m²


