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Bostik 
Stone Fix Foam 

MONTERINGSANVISNING 
FOR Å FESTE  BYGGEBLOKK OG STEIN



Monteringsanvisning  
Bostik Stone Fix Foam er et en-komponent polyuretan lim for å feste bygge-
blokk og steiner i ikke-bærende vegger, mur eller andre bygningsdeler. Sam-
menlignet med mørtel, gir Stone Fix Foam deg mulighet til å utføre murverk 
betydelig raskere og renere.  limingen gjør arbeidsmiljøet mindre støvete, og 
fugeskumpistol er det eneste verktøyet  du behøver. 

BRUKSOMRÅDE
Sammensetning av byggesteiner og steiner ved bygging 

av ikke-bærende innvendige vegger eller mur. Fester også 

mot celleplast, metall og tre.

PÅFØRING 
Rens/rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og 

olje før montering.  Hold flasken i oppreist stilling og skru 

den på skumpistolen. Hold håndtaket av pistolen med en 

hånd og skru flasken med den andre. Når du skrur på flas-

ken, må du påse at ingen oppholder seg foran fugeskum-

pistolen. Skru ikke flasken på skumpistolen med ventilen 

vendt nedover. Etter at du har montert pistolen, rist flas-

ken intensivt minst 20 ganger og vri den inn i arbeidsstilling.

slik at bunnen vender oppover. En fuktet overflate gir bed-

re resultat. Limmengden/skummengden kan justeres med 

avtrykkeren på skumpistolen. 

Stone Fix Foam gir et tynt limlag når det forlater skumpis-

tolen. Steinflatene skal presses sammen etter at limet er 

påført. Limet må påføres på både loddrette og vannrette 

sider av blokken. 

Uherdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, herdet skum 

mekanisk. 

KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD

• Lufttemperaturen under påføring skal være mellom 

–5 °C og +35 °C. Best resultat fås ved +20 °C.

• Flaskens temperatur under påføring skal være mellom 

+5 °C og +25 °C. Best resultat ved +20 °C.

• Overflatene som skal limes, må være frie for støv, løse 

partikler og olje.

• På grunn av den store variasjonen blant sementbaserte ma-

terialer anbefales å utføre en test for å vurdere hvor godt 

produktet egner seg i det aktuelle tilfellet.

• Riktig limmengde bestemmes av evnen underlaget har 

til å absorbere limet, samt av bredden på murblokken. 

Som tommelfinger-regel gjelder:

 Opptil 100 mm bred blokk: 

 4 cm bred midtplassert limstripe  

 150–200 mm bred blokk: to 4 cm brede limstriper

 Blokk med 250-300 mm bredde: 

 tre 4 cm brede limstriper

DETALJER OM TØRKETID OG LIMYTELSE

• klebefri overflate etter 5 minutter

• stabil konstruksjon innen 15 minutter

• Fullstendig herdet etter 24 timer ved +23 °C, 

 og etter 72 timer ved +5 °C 

• Temperaturbestandig av herdet lim–40 til +90 °C  

 (øyeblikkelig opptil +130 °C)

• De oppgitte verdiene oppnåelse  ved +23 °C og 50 % 

 relativ fuktighet, med mindre annet er angitt

LAGRING

• Flasken skal lagres og transporteres vertikalt.

• Oppbevares på et svalt og tørt sted. Kan lagres ved  tem-

peraturer mellom +5 og +30 °C.

• Boksen må ikke oppbevares i temperaturer over +50  °C, 

varmekilder eller i direkte sollys.

SIKKERHETSKRAV
Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk og bruk det påbud-

te verneutstyret. Produktet er brannfarlig. Beskyttes mot 

overoppheting og oppbevares ikke i nærheten av åpen ild. 

Unngå direkte sollys og røyking under arbeidet. Sørg for 

tilstrekkelig ventilasjon under påføringen. Bruk vernebril-

ler og passende hansker. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

FORDELER

• Svært gode hefteegenskaper

• Sterk limbinding på bare 15 minutter

• Full styrke  etter 24 timer

• Svært økonomisk, spare tid og penger

•   Arbeid  ved lave temperaturer (–5 °C)

• Påføring med skumpistol



      

MONTERING/LIMING

1

Pass på  at underlaget er plant og stabilt.  Ved behov jevn ut 
overflaten med egnet sementmørtel og lim deretter den første 
blokkraden. Alternativt, den første raden av blokk i mørtel og 
pass på at overflaten blir plan med snøre  og vater.

3

Stabiliser veggen/muren vertikalt for å unngå uhell og et godt 
resultat. Spesielle metallprofiler er tilgjengelige for å feste ulike 
blokktyper mot en stabil vertikal overflate. 

5

Ettersom den beskrevne fremgangsmåten omfatter meget 
smale fuger, er det nødvendig å sikre nær kontakt mellom 
blokkene. Forbedre resultatet ved å slå på blokken med hjelp av 
en hammer/klubbe.

2

Fukt overflaten med vann fra en spruteflaske. Påfør steinlim 
på blokken i likeformede striper. Mengden lim avhenger av 
blokktypen og bredde.

4

For vertikale fuger er det mer praktisk å påføre lim fra horisontal 
retning.

6

Du kan enkelt ta bort herdet steinlim med hjelp av en skarp 
sparkelspade. 
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Smart hjelp
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