FÖRDELAR/EGENSKAPER

STIX A760 TECH
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Möjliggör smidigt byte av golvplattor
Mkt hög prestanda, permanent klibb
Lång monteringstid
För både sugande och täta underlag
Hög sträckförmåga – låg förbrukning
Lösningsmedelsfritt
Sunda Hus klass xxx
Klass xxx i Byggvarubedömningen

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

PRODUKTINFORMATION

FIKSERINGSLIM MED MEGET HØJ YDEEVNE
PRODU K TB E S KRIV NIN G
FIX A760 TECH är ett vattenburet fixeringslim med mycket
bra monteringsklibb för olika typer av golvmaterial på
både sugande och täta underlag. Limmet har en lång
monteringstid, ytan är klibbig länge. Miljöanpassat med låga
emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus.

ANVÄNDNIN G
Fixeringslimning av dimensionsstabila designgolv, (LVT),
i form av plattor eller plank, se lista för godkända leverantörer. Fungerar även för textilplattor och PVC-plattor.
Underlaget kan vara golvspacklade ytor, golvspånskivor,
gammal beläggning. Vid limning av LVT-material måste
underlaget vara av solida material, t.ex betong eller flytspackel. OBS - vissa LVT-material måste limmas permanent
med konventionellt golvlim, för att förhindra dimensionsförändringar vid påverkan av solljus eller tung belastning.
För denna typ av limning rekommenderas STIX A555 ULTRA,
STIX A600 EVOLUTION, STIX A720 POWER eller STIX A800
PREMIUM.

FORDELE/EGENSKABER

ü
ü

Gør det let at udskifte gulvfliser
Meget høj ydeevne, permanent
vedhæftning
Lang monteringstid
Til både sugende og tætte underlag.

ü
ü

Høj strækevne – lavt forbrug
Uden opløsningsmidler

ü
ü

ART NR.

FÖRPACKNING

30619614

5L

VOLYM
5 kg

EAN

7311020081119

PRODUKTEGENSKAPER
Färg

Vit

Densitet

1,0 kg/liter

Bindemedel

Polymerdispersion av akrylattyp

Monteringstid*

Normalt sugande underlag: 45-60 min
Täta underlag: 2-2,5h

Öppentid*

Permanent klibbig film (vid dammfria
förhållanden)

Gångbar

Belastning omedelbart, full styrka efter
12 timmar

Härdningstid

30-120 minuter

Limåtgång

6-12 m²/L

Arbetsförhållanden

Temperatur minst +15°C. Bästa resultat

Lagringsbeständighet

12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas

uppnås vid ca 20ºC och ca 60 % RF
mot frost.
* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt
sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa
värden avvika från ovan

Rekommenderade material:
ü LVT – plattor och plank
ü Textilplattor
ü PVC-plattor
ü Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

12 h

ANVENDELSESOMRÅDE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
FIX A760 TECH er en vandbaseret fikseringslim med meget fin
monteringsvedhæftning til forskellige typer gulvmaterialer på
både sugende og tæt underlag. Limen har lang monteringstid,
overfladen holder sig klæbrig længe. Miljøvenligt med lave
emissionsværdier, opfylder kravniveau EC1 Plus.

VARENR.:

ANVENDELSE
Fikseringslimning af målstabile designgulve, (LVT), i
form af fliser eller brædder, se listen over godkendte leverandører. Også egnet til tekstilfliser og PVC-plader.
Underlaget kan være gulvspartlede overflader, spånplader,
gammel belægning. Ved limning af LVT-materiale skal underlaget være af solidt materiale, f.eks. beton eller flydespartel.
Visse LVT-materialer skal limes permanent med almindelig
gulvlim for at forhindre dimensionsændringer ved påvirkning
fra sollys eller tung belastning. Til denne type limning anbefales STIX A555 ULTRA, STIX A600 EVOLUTION, STIX A720 POWER eller STIX A800 PREMIUM.

PAKKESTØRRELSE

30619614

5l

VOLUMEN EAN
5 kg

7311020081119

PRODUKTEGENSKABER
Farve

Rosa

Densitet

1,0 kg/liter

Bindemiddel

Polymerdispersion af akrylattype

Monteringstid*

Normalt sugende underlag: 45-60 min.
Tæt underlag: 2-2,5 t

Åbentid*

Permanent klæbrig film (i støvfrie
omgivelser)

Gangbar

Belastning umiddelbart, fuld styrke
efter 12 timer

Hærdningstid

30-120 minutter

Limforbrug

6-12 m²/l

Arbejdsforhold

Temperatur mindst +15 °C. Bedste resultater opnås ved ca. 20 ºC og en relativ
fugtighed på ca. 60 %

Opbevaring

12 måneder ved +10°C til +20°C. Tåler
ikke frost

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

Anbefalede materialer:
ü LVT-fliser og brædder
ü Tekstilfliser
ü PVC-plader
ü Mønsterpassede tekstilfliser med filtbagside

PÅFØRINGSVEJLEDNING

FORBRUG

KLARGØRING AF UNDERLAGET

6-12 m²/l afhængigt af underlaget og den valgte
påføringsmetode. Påføres med rulle.

Følg først og fremmest anvisningerne fra tæppeproducenten,
nedenstående er udelukkende supplerende oplysninger
til selve limningen. Underlaget skal være rent, fast, frit for
fedt, støv, snavs samt rester af lim og gammel maling. Til en
eventuel udjævning anbefales en gulvspartel fra Bostik egnet
til formålet. Ved limning på betonunderlag må fugtindholdet
ikke overstige de maksimale værdier, der angives i AMAHus. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på
mindst +15 °C. Den relative fugtighed i underlaget (RF) må
ikke overskride 85 % for beton og 8-12 % for spånplader. OBS!
Ved limning af LVT-materialer skal underlaget være af solidt
materiale, f.eks. beton eller flydespartel. Til ikke-absorberende
underlag som f.eks. højtydende beton anbefales 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 for at reducere risikoen for, at der aflejres støv på
limfilmen. Lad limen tørre i 5-10 minutter, inden gulvmaterialet
monteres, hvis den skal anvendes til permanent limning.
TÆT UNDERLAG: Påfør limen med en rulle og lad den tørre i
ca. 90-120 minutter, til limen ikke smitter af ved berøring. Læg
gulvmaterialet i limen. Pres/gnid al luft under gulvmaterialet
ud.

OPBEVARINGSTID
12 måneder i et tørt og køligt rum i uåbnet emballage ved
mellem +10 og +20 °C. Tåler ikke frost.
RENGØRING
Med vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk eller
med mineralsk terpentin.

SIKKERHED
Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. Hav
emballagen eller mærkaten ved hånden, hvis det bliver
nødvendigt at søge lægehjælp. Opbevares utilgængeligt
for børn. Hvis der kommer lim i øjnene, skal der straks
skylles med vand. Vask med sæbe og vand, hvis limen er
kommet på huden.

ANSVAR
Ansvarsfraskrivelse. De tekniske data, vi præsenterer, samt vores anvisninger og anbefalinger, er baseret på mange forsøg og på vores erfaring. De er
tænkt som en hjælp til brugeren til at opnå det bedste resultat. Da brugerens arbejdsforhold ikke er under vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, denne får ved anvendelsen af produktet.

Varenr.: XXXXX/2021-03

For at få det bedste resultat bør der anvendes tæppetromle.
OBS!. Følg først og fremmest anvisningerne fra producenten
af materialet.

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

