
WOOD A55O CLASSIC

FORDELE/EGENSKABER

ANVENDELSESOMRÅDE

VANDBASERET PARKETLIM

PRODUKTBESKRIVELSE
WOOD A550 CLASSIC er en vandbaseret lim med høj 

forskydningsstyrke og højt tørstofindhold. Miljøvenlig med 

meget lav emissionsværdi; opfylder emissionsstandard EC1.

ANVENDELSE
Til hellimning af ubehandlet parket som f.eks. lamelparket, 

massiv parket og mosaikparket på sugende underlag. Egner 

sig til gulvvarme. 

Anbefalede materialer: 
ü Ubehandlet lamelparket

ü Ubehandlet massiv parket

ü Ubehandlet mosaikparket

ü Høj forskydningsstyrke 

ü Højt tørstofindhold

ü Uden opløsningsmidler

ü Let at rengøre tøj og værktøj

PRODUKTEGENSKABER
Farve Hvid

Densitet 1,4 kg/liter

Bindemiddel Polymerdispersion af akrylattypen

Opsætningstid* Inden for 15 minutter, eller så længe der 

sker fuld overvædning

Gangbar 12 timer

Hærdningstid 24 til 48 timer

Limforbrug Ca 1 m²/l

Arbejdsforhold Temperatur mindst +15°C. Det bedste 

resultat opnås ved ca 20ºC og ca 60 

% RF

Opbevaring 12 måneder ved +10°C til +20°C. Tåler 

ikke frost. 
* Disse værdier er målt ved + 23°C og 50 % relativ fugtighed ved normalt 
sugende underlag. Disse værdier kan afvige fra ovennævnte afhængigt af 
underlag, temperatur og underlag

VARENR. EMBALLAGE VOLUMEN EAN

30619902 10 l 14 kg 7311020081096

PRODUKTINFORMATION

12 h

2 m2/l
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info.dk@bostik.com
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PÅFØRINGSINSTRUKTIONER FORBRUG

LAGRINGSTID

RENGØRING

SIKKERHED

KL ARGØRING AF UNDERL AGET
Følg i første omgang anvisningerne fra parketproducenten. 

Nedenstående udgør kun supplerende oplysninger for selve 

limningen. Trægulvsmateriale skal konditioneres i henhold til 

leverandørens anvisninger, og monteringen skal ske under de 

samme forhold. Normalt tager en konditionering under ca 8 

dage ved 35-65 % RF og temperatur +18 til 23ºC. 

Ved gulvvarme - sluk for gulvvarmen 48 timer, før 

gulvmaterialet monteres. Vent mindst en uge efter montering, 

inden gulvvarmen gradvist forhøjes. 

Underlaget skal være rent, jævnt, fast, frit for støv, snavs, lim- 

og gamle farverester. I normale tilfælde, ujævnhed på maks. 

±3 mm pr. 2 meters længde, men kan variere afhængig af krav. 

Til eventuel udjævning anbefales en Bostik Gulvspartelmasse, 

der passer til formålet. For ikke-absorberende underlag, som 

f.eks. højtydende beton, anbefales påføring af et minimum 10 

mm tykt lag af Bostik Gulvspartelmasse. Konsulter altid Bostik 

Teknisk Service ved tvivlsomme underlag. Fugtindholdet i

undergulvet må ikke overstige 50 % RF for massiv parket og

60 % for lamelparket. Følg parketproducentens anvisninger.

OBS - der må ikke limes på underlag med indtrængende fugt.

PÅFØRINGSMETODE
1. Spred limen ud på gulvet med en grovtandet spartel. Spred 

ikke mere lim ud, end der kan lægges inden for 15 minutter. 

2. Læg parketten i den våde lim og tryk omhyggeligt til.

Følg parketproducentens instruktioner for belastning/

not- og ferlimning for parkettens ender. Slibning og

overfladebehandling af trægulvet kan tidligst ske efter 7

døgn. OBS WOOD A550 CLASSIC indeholder vand, som kan

få træet til at ekspandere. OBS!  Kun ubehandlet parket skal
limes med WOOD A550 CLASSIC, da slibning skal ske efter
limning. Ved limning af færdigbehandlet såkaldt tynd parket

anbefales WOOD H500 MAXI BOND, som ikke indeholder vand. 

Overfladebehandling/rengøring må først foretages efter

mindst 7 døgns tørretid ved 18-22°C og 40-70 % RF.

1-2 m²/l afhængig af underlag og valg af påføringsmetode 

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage ved lagring 

mellem +10°C og +20°C. Opbevares frostfrit.

Vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk eller 

med terpentin. 

Sikkerhedsdatablad er tilgængelig ved forespørgsel. 

Hav emballagen eller etiketten klar, hvis du har brug 

for lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis 

øjnene kommer i kontakt med limen, skal de straks 

skylles med vand. Vask med sæbe og vand, hvis limen er 

kommet i kontakt med huden. www.bostik.se 

De tekniske data, vi præsenterer, og vore anvisninger og anbefalinger er alle 

baseret på adskillige forsøg og på vores erfaringer. De er beregnet til at hjæl-

pe forbrugeren og få de bedst mulige resultater. Da forbrugerens forhold er 

uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, 

som vedkommende opnår ved anvendelsen af produktet.

ANSVAR


