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Teknisk datablad

JOTUN Lim Ekstra DK

Produktbeskrivelse

Andre

Type

Færdigblandet, vandfortyndbar lim, der er beregnet til opsætning af filt og glasvæv i tørre og opvarmede rum.

1
DK

Produktdata

Generisk type Modificeret stivelse forstærket med PVAc dispersion.  Cremet og tixotropisk 
konsistens.

Tørstof 20 volumen%

Kulører Hvid

5 og 15 literEmballagestørrelser

± 2

Approved

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Limen er let at påføre med enten rulle eller pensel.

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være 15-30°C. Bedst ved stuetemperatur.

Forbrug pr. strøg

Lunkent vand.

Rengøring af maleværktøj

Anbefalet m²/l53  -

Tørretider

Afhængig af rumtemperatur og fugtighed. Sørg for god udluftning under optørring. Når limen er helt tør, kan 
vævet/filten overmales.

23°C

Klar til anvendelse Normalt ca. 24 
time(r)

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C

Brugsanvisning
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Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte/blanke 
malede underlag rengøres med JOTUN HUSVASK, slibes matte og afstøves.

Grunding

Tætte/blanke malede underlag grundes evt. med JOTUN Hæftegrunder Universal. På smittende eller stærkt 
sugende underlag fx spartelmasse, nye mineralske underlag o.lign. grundes med JOTUN Microgrunder DK /
JOTUN Microgrunder Extra DK.

Vægbeklædning

Opsætning

Væv og filt: Limen omrøres før brug og påføres i et ensartet lag på underlaget fx med rulle og pensel ved 
opsætning af filt og væv. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filten kan monteres, mens limen er 
våd. Beklædningen monteres i den våde lim. Når limen er helt tør, kan vægbeklædningen overmales med egnet 
Jotun grunder eller maling. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud.

Der henvises i øvrigt til væv-/filtproducentens anvisninger.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør 
opbevaring.

Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

00-1

Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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