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Bostik 
Stone Fix Foam 

MONTERINGSANVISNING 
TIL FASTGØRELSE AF BYGGEBLOKKE OG STEN



Monteringsinstruktioner  
Bostik Stone Fix Foam er en 1-komponent polyuretanlim til fastgørelse af 
byggesten og sten i ikke-bærende vægge, mure eller andre adskillende byg-
ningsdele. Sammenlignet med mørtel kan Stone Fix Foam hjælpe dig med 
udføre murerarbejde betydeligt hurtigere og renere. Limningen gør, at ar-
bejdsmiljøet bliver mindre støvet, og fugeskumpistolen er det eneste værk-
tøj, du har brug for. 

ANVENDELSESOMRÅDE
Sammensætning af byggesten og sten ved bygning af ik-

ke-bærende indervægge eller mure. Fæstner selv på celle-

plast, metal og træ

PÅFØRING 
Rens/rengør arbejdsoverfladen for støv, løse partikler, fedt 

og olie før montering. Hold flasken i lodret stilling og skru 

den på skumpistolen. Hold håndtaget på pistolen med en 

hånd og skru flasken på med den anden. Under skruning 

skal man passe på, at der ikke er nogen foran fugeskum-

pistolen. Skru ikke flasken på skumpistolen med ventilen 

vendt nedad. Efter at have monteret pistolen, ryst fla-

sken hårdt mindst 20 gange og drej den til arbejdsstilling,

så bunden vender opad. En fugtig overflade giver et bedre 

resultat. Lim-/skummængden kan justeres med aftrække-

ren på skumpistolen. 

Stone Fix Foam laver et tyndt lag lim, når det forlader 

skumpistolen. Stenoverfladerne skal presses sammen, ef-

ter limen er blevet påført. Limen skal påføres både lodrette 

og vandrette sider af blokken. 

Uhærdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, hærdet 

skum mekanisk. 

KRAV TIL MONTERINGSFORHOLDENE

• Lufttemperatur under påføring mellem -5°C og +35°C. 

Bedste resultat ved +20°C.

• Flaskens temperatur under påføring mellem +5°C og 

+25°C. Bedste resultat ved +20°C.

• De overflader, der skal limes, skal være fri for støv, løse 

partikler og olie.

• På grund af stor variation mellem cementbaserede materi-

aler anbefales det at udføre en test for at bestemme pro-

duktets egnethed i det specifikke tilfælde.

• Den rette limmængde bestemmes af underlagets evne 

til at absorbere limen samt murblokkens bredde. Som 

tommelfinger-regel gælder:

 Blok op til 100 mm bred: 

 4 cm bred limstreng placeret i midten  

 Blok 150-200 mm bred: to 4 cm brede limstrenge

 Blok 250-300 mm bred: tre 4 cm brede limstrenge

DETALJER OM TØRRETID OG KLÆBEEVNE

• Klæbefri limoverflade efter 5 minutter.

• Stabil konstruktion inden for 15 minutter.

• Helt hærdet efter 24 timer ved +23°C og efter 72 timer 

ved +5°C. 

• Temperaturbestandighed af hærdet lim -40 til +90°C 

(kort periode op til +130°C).

• De angivne værdier opnås ved +23°C og 50 % relativ fug-

tighed, hvis ikke andet er angivet.

OPBEVARING

• Flasken skal opbevares og transporteres lodret.

• Opbevares på et køligt og tørt sted. Kan opbevares ved en 

temperatur mellem +5°C og +30°C.

• Dåsen må ikke opbevares ved temperaturer over +50°C, 

tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

SIKKERHEDSKRAV
Læs altid produktets sikkerhedsblad inden anvendelse, 

og brug det foreskrevne sikkerhedsudstyr. Produktet er 

brandfarligt. Beskyt mod overophedning og opbevar langt 

fra åben flamme. Undgå direkte sollys og rygning under ar-

bejdet. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation under på-

føring. Anvend beskyttelsesbriller hensigtsmæssige hand-

sker. Opbevares utilgængeligt for børn. 

FORDELE

• Meget gode vedhæftningsegenskaber.

• Stærk limbinding på kun 15 minutter.

• Fuld styrke allerede efter 24 timer

• Meget økonomisk, sparer tid og penge.

• Arbejd selv ved lave temperaturer (-5°C).

• Påføring med skumpistol



      

MONTERING/LIMNING

1

Sørg for, at underlaget er lige og stabilt. Hvis der er behov for det, 
udjævn overfladen med passende cementbrug og lim derefter den 
første række af blokke. Alternativt kan du sætte den første række 
i mørtel og sikre, at overfladen bliver lige vha. af snor og vaterpas.

3

Stabiliser væggen/muren lodret for at undgå ulykker og opnå 
et godt resultat. Specielle metalprofiler er tilgængelige til at 
fæstne de forskellige bloktyper mod en stabil lodret overflade. 

5

Eftersom den bestrevne metode indebærer meget smalle 
fuger, er det nødvendigt at sikre tæt kontakt mellem blokkene. 
Resultatet kan forbedres ved at slå let på blokken med en 
murhammer/stav.

2

Fugt overfladen med vand fra en blomstersprøjte. Påfør stenlim 
på blokken i ensartede striber. Mængden af lim afhænger af 
bloktypen og bredden.

4

Ved lodrette fuger er det lettere at påføre lim fra en vandret 
retning.

6

Du kan let fjerne hærdet stenlim vha. af for eksempel en skarp 
murske. 
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