
FORDELER/EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

STIX P956 2K 
2-KOMPONENT PU-LIM BEREGNET FOR INNEN-  

OG UTENDØRS BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE
STIX P956 2K er et 2-komponent løsemiddelfri 

PU-lim med brede bruksområder egnet for flater der det 

stilles høye krav til styrke og vannmotstand på den herdede 

limfugen. Egnet både for innendørs og utendørs bruk, 

Miljøtilpasset med lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå 

EC1. 

BRUK
Egnet for liming av de fleste bygningsmaterialer. Spe-

sielt egnet for liming av gummigulv med slepet bakside på 

utsatte gulv i offentlige miljøer. Spesielt til liming av  

minigolfbaner og kunstgress.

Anbefalte materialer: 

ü PVC og gummimaterialer

ü Tre

ü Aluminium

ü Galvanisert stål

ü Semi-harde fliser

ü Stein- og sementbaserte materialer

ü Gummimaterialer, innendørs og utendørs

ü Belegging av minigolfbaner

ü Høy skjærstyrke

ü Fuktighet og varmebestandig

ü Sterk hugg

ü Høyt tørrinnhold

ü Løsemiddelfri

PRODUKTEGENSKAPER
Farge Blanding: gulaktig 

Komponent A: beige

Komponent B: brun

Tetthet 1,7 kg/liter (del A + del B)

Bindemiddel Polyuretan med isocyanatherder

Monteringstid* 10 minutter 

Åpningstid* 45 min.

Gangbar 12 timer

Herdetid 24 timer

Limforbruk Ca 2-4 m²/l

Arbeidsforhold Temperatur minst +15°C. Beste resultat

oppnås ved ca. 20ºC og ca 60 % RF

Holdbarhet ved oppbevaring 12 måneder ved +10 til +20°C. 

Beskyttes mot frost. 

Miljø og helse Inneholder isocyanater – se AFS

* Disse verdiene er målt ved + 23° C og 50 % relativ fuktighet med normalt 
sugende underlag. Avhengig v underlag, temperatur og underlag kan disse 
verdiene avvike fra det over

ART NR. FORPAKNING VOLUM EAN

30619434 8 kg 4,7 l 7311020081072

PRODUKTINFORMASJON

12 h

2-4 m2/l
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BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com 
www.bostik.no

PÅFØRINGSINSTRUKSJONER FORBRUK

LAGRINGSTID

RENGJØRING

SIKKERHET

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET
Følg i første omgang materialprodusentens anvisninger, 

nedenfor er bare tilleggsinformasjon for selve limingen. 

Underlaget må være plant, rent, sterkt og fri for støv, smuss, 

limrester og gammel maling. For eventuell avretting 

anbefales Bostik Gulvsparkel. Ved liming på betong må  

fuktinnholdet  ikke overstige  de oppgitte maksimalverdiene 

som angis i AMA-Hus. For gummimaterialer gjelder maksimalt 

85 % RF for gulv. Lim, belegg og underlag skal ha en 

temperatur på minst +15°C.

BRUKSANVISNING
Forpakningen med STIX P956 2K består av to deler. Den 

nedre delen inneholder base-komponenten. Den øvre 

delen inneholder herderen. Mengdene i respektive deler 

er tilpasset hverandre slik at den ferdige blandingen får 

riktige blandingsforhold. Tilsett herderen i basen og bland 

sammen med en lavtgående drill til fargen er homogen. 

PÅFØRINGSMETODE
1. Påfør limet med en tannsparkel i de angitte mengder

foreskrevet for respektive materialer. Limet må brukes 

innen 40 minutter etter blanding. 2. Legg gulvmaterialet  i

limet og press godt fast. Eventuelt overflødig lim fjernes 

umiddelbart. 3. Gni fast gulvmaterialet med egnet

verktøy. Vær ekstra nøye ved fuger. Gulvmaterialer med 

store spenninger kan belastes med sandsekker.

400-1200 g/m² avhengig av underlag og valg av 

påføringsmetode; 

A2 ca 400-450 g/m² 

B1 ca 500-750 g/m² 

B2 ca 1000-1200 g/m² 

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning ved 

lagring mellom +10°C og +20°C. Oppbevares frostfritt.

White spirit før limet har tørket. Tørket lim fjernes mekanisk. 

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside. Ta 

med forpakningen eller etiketten om du må 

oppsøke legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Ved kontakt med lim i øynene, skyll umiddelbart med 

vann. Vask med såpe og vann dersom lim kommer i 

kontakt med huden. www.bostik.no 

De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger 

er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe bru-

keren og for å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold lig-

ger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som opp-

nås ved bruk av produktene.

ANSVAR




