
PRODUKTBESKRIVELSE
En enkeltlim baseret på PVAc (polyvinylacetat) i dispersionsform samt tilsætninger. Limen har god vedhæftning mod alle træsorter 
og danner limfuger med stor styrke og god varmebestandighed.

ANVENDELSE
Er specielt velegnet til trælimninger ved temperaturer fra -10ºC til rumtemperatur. Limen kan også anvendes til limning af 
cellulosematerialer som f.eks. pap, karton, tekstiler, træfiberplader m.m. Bostik Trælim 750 Vinter giver ikke vandfaste limfuger og 
kan derfor kun anvendes til indendørs brug.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1.Sørg for at limfladerne er tørre og rene og godt tilpassede. 2.Omrør limen godt.  3.Limen påføres i et jævnt lag på den ene eller 
begge flader, der skal limes sammen. Påføring af lim på begge flader giver den stærkeste limfuge.  4.Medens limen er fugtig pres 
sammen og hold limfugen under pres til der er dannet tilstrækkelig styrke. Pressetiden øges ved lave temperaturer. Ved -10ºC er 
pressetiden ca. 1 døgn. Hvis det tager lang tid, før delene kommer i pres, er det bedst at dobbeltlime.  5.Ved limning i not og fer 
f.eks. i parket følges producentens anbefalinger.

SIKKERHED
For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og 
anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til 
hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsme-
tode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets 
anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger 
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
TRÆLIM VINTER 750



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Enkeltlim

Bindemiddel: PVAc-dispersion

Opløsningsmiddel: Vand, alkoholer

Konsistens: 130 +/- 10 p, spindel 4/10 
rpm, +20ºC

Farve: Hvid

Densitet: 1,05 g/cm3

Tørstof: 36+/- 1 vægt%

Forbrug: 150-200 g/m2

Pressetryk: 2-6 kg/cm2 generelt

Fortynding: Vand, skal ikke fortyndes

Brandfarlig: Ja

Lagring: 24 mdr. i uåbnet emballage, 
kan opbevares ned til ca. 
-40ºC

Påføringsmiddel: Strenglimning, tandspartel 
eller pensel

Rengøring: Vand

Egenskaber efter påføring

Farve: Opal

Max. styrke: Opnås på 7 døgn ved 
rumtemperatur

Belastningsstyrke: Op til 100 kp/cm2

Temperaturbestandighed: God op til +80-90ºC

Fugtbestandighed: God, limfugen er ikke vand-
fast
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