
FIX A570 MULTI TACK

FORDELE/EGENSKABER

ANVENDELSESOMRÅDE

FIKSERINGSLIM

PRODUKTBESKRIVELSE
FIX A570 er en vandbaseret fikseringslim. Forenkler udskiftning 

og genindvinding af gulvbelægning. Miljøvenligt med lave 

emississionsværdier, opfylder kravniveau EC1 Plus og M1. 

ANVENDELSE
Til montering af tekstilfliser på sugende og tætte underlag in-

dendørs. Egnet til gulvvarme, klarer test med rullende stole-

hjul. Velegnet til kontorlokaler. 

Anbefalet materiale: 
ü Tekstilfliser

ü PVC-plader

ü Mønsterpassede tekstilfliser med filtbagside

ü Giver tapeeffekt

ü Lim til rulle

ü Forenkler udskiftning og genindindning af gulvbelægning

ü Godt miljøvalg, M1 og EC1 Plus

PRODUKTEGENSKABER
Farve Hvid

Densitet 1,0 kg/liter

Bindemiddel Polymerdispersion af akrylattype

Monteringstid* Normalt sugende underlag: 45-60 min.

Tæt underlag: 1,5-4 t

Åbentid*  Permanent klæbrig film (ved støvfrie

forhold)

Gangbar Belastning umiddelbart, fuld styrke 

efter 24 timer

Hærdningstid 30-120 minutter

Limforbrug 6-12 m²/l

Arbejdsforhold Temperatur mindst +15 °C. Bedste 

resultat

opnås ved ca. 20 ºC og en relativ 

fugtighed på ca. 60 %

* Disse værdier er målt ved + 23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ved 
normalt sugende underlag. Disse værdier kan afvige fra ovenstående, 
afhængigt af underlag, temperatur og relativ luftfugtighed.

VARENR. PAKKESTØR-
RELSE:

VOLUMEN EAN

30620217 10 L 10 KG 7311020081102

PRODUKTINFORMATION
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info.dk@bostik.com
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PÅFØRINGSVEJLEDNING FORBRUG

OPBEVARINGSTID

RENGØRING

SIKKERHED

KLARGØRING AF UNDERLAGET
Følg i første omgang anvisningerne fra producenten af 

gulvmaterialet. Nedenstående anvisninger er udelukkende 

supplerende oplysninger til selve limningen. Underlaget 

skal være rent, plant, frit for støv, snavs samt rester af 

lim og gammel maling. Til eventuel udjævning anbefales 

Bostik-gulvspartel afpasset til formålet. Ved limning på 

betonunderlag må fugtindholdet ikke overstige de maksimale 

værdier, der angives i AMA-Hus. Lim, belægning og underlag 

bør have en temperatur på mindst +15 °C. Den relative 

fugtighed i underlaget (RF) må ikke overstige 85 % for beton 

og 8-12 % for spånplader. Til ikke-absorberende underlag 

som f.eks. højtydende beton anbefales påføring af et mindst 

10 mm tykt lag af Bostik-gulvspartel. Ved særligt sugende 

underlag anvendes Bostik Primer 6000.

PÅFØRINGSMETODE
Sugende underlag: Påfør limen med en rulle (ca. 12 mm) og 

lad den tørre i ca. 45-60 minutter. Monter gulvmaterialet så 

hurtigt som muligt for at reducere risikoen for, at der samler 

sig støv på limfilmen.  Hvis limen skal anvendes til permanent 

limning, skal den tørre i 5-10 minutter, inden gulvmaterialet 

monteres.

Tæt underlag: Påfør limen med en rulle og lad den tørre 

i ca. 1,5-4  t, til limen ikke mærkes fugtig ved berøring. 

Læg gulvmaterialet i limen. Pres/gnid al luft ud under 

gulvmaterialer og vær især omhyggelig ved kanterne. 

For at få det bedste resultat bør der anvendes tæppetromle. 

Følg først og fremmest anvisningerne fra producenten af 

gulvmaterialet.

UDSKIFTNING AF GULVMATERIALE
Løft forsigtigt fliserne/gulvmaterialet ved at starte i et hjørne 

og arbejde sig ind mod midten. Rester af lim kan fjernes med 

mineralsk terpentin.

6-12 m²/l afhængigt af underlaget og den valgte 

påføringsmetode. Påføres med rulle.

12 måneder i et tørt og køligt rum i uåbnet emballage ved 

mellem +10 °C og +20 °C. Tåler ikke frost.

Med vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk 

eller med mineralsk terpentin. 

Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. Hav 

emballagen eller mærkaten ved hånden, hvis det bliver 

nødvendigt at søge lægehjælp. Opbevares utilgængeligt 

for børn. Skyl straks med vand, hvis limen kommer i 

øjnene. Vask med vand og sæbe, hvis limen kommer på 

huden. 

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi præsenterer, samt vores anvisnin-

ger og anbefalinger, er alle baserede på mange forsøg og på vores erfaring. 

De er tænkt som en hjælp til forbrugeren til at opnå optimale resultater. 

Da brugerens arbejdsforhold ikke er under vores kontrol, kan vi ikke påtage 

os noget ansvar for de resultater, denne får ved anvendelsen af produktet.

ANSVAR




