
WOOD A55O CLASSIC

FORDELER/EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

VANNBASERT PARKETTLIM

PRODUKTBESKRIVELSE
WOOD A550 CLASSIC er et vannbasert lim med 

høy skjærstyrke og høyt tørrstoffinnhold. Miljøvennlig 

med svært lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1.

BRUK
For helliming av ubehandlet parkett, som lamellpar-

kett, massiv parkett og mosaikkparkett, på absorberende  

underlag. Egnet for gulvvarme. 

Anbefalte materialer: 

ü Ubehandlet laminellparkett

ü Ubehandlet massiv parkett

ü Ubehandlet mosaikkparkett

ü Høy limstyrke 

ü Høyt tørrstoffinnhold

ü Løsemiddelfri

ü Enkelt å rengjøre klær og verktøy

PRODUKTEGENSKAPER
Farge Hvit

Tetthet 1,4 kg/liter

Bindemiddel Polymerdispersjon av akrylattype

Monteringstid* Innen 15 minutter, eller så lenge full 

oversmitting pågår  

Gangbar 12 timer

Herdetid 24 til 48 timer

Limforbruk Ca. 1 m²/L

Arbeidsforhold Temperatur minst +15 °C. De beste re-

sultatene oppnås ved 20 °C og 60 % RF

Lagringsbestandighet 12 måneder ved +10 °C til +20 °C. 

Beskyttes mot frost. 

* Disse verdiene måles ved + 23 °C og 50 % relativ fuktighet på normalt absor-
berende underlag. Avhengig av underlag og temperatur kan disse verdiene 
avvike fra ovenstående

ART. NR FORPAKNING VOLUM EAN

30619902 10 L 14 kg 7311020081096

PRODUKTINFORMASJON

12 h

2 m2/l



BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com 
www.bostik.no
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PÅFØRINGSINSTRUKSJONER FORBRUK

LAGRINGSTID

RENGJØRING

SIKKERHET

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET
I første omgang følger du parkettprodusentens 

anvisninger. Følgende er bare tilleggsinformasjon for 

selve limingen. Tregulvmaterialer må kondisjoneres i 

henhold til leverandørens anvisninger, og monteringen må 

skje under samme forhold. Vanligvis foregår en 

kondisjonering i omtrent 8 dager ved 35-65 % RF og 

temperatur +18 til 23 °C. 

For gulvvarme – slå av gulvvarmen 48 timer 

før gulvmaterialet monteres. Vent minst én uke 

etter montering før du gradvid øker gulvvarmen. 

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

limrester og gammel maling. I de fleste tilfeller  

ujevnheter på maks +3 mm per 2 meters lengde, men  kan 

variere avhengig av krav. For eventuell utjevning anbefales  

Bostik Gulvsparkel. For ikke-absorberende underlag som 

f.eks. høyytelsesbetong, anbefales påføring av minst 10 

mm tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. I 

tvilstilfeller,kontakt Bostik Teknisk Service. 

Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 50 

% RF for massiv parkett og 60 % for lamellparkett. Følg 

parkettprodusentens anvisninger. OBS - liming mot 

underlag tilstøtende fukt må ikke utføres.

PÅFØRINGSMETODE

1. Fordel limet på gulvet med en grovtannet sparkel. Ikke 

legg ut mer lim enn det lsom kan legges innen 15 

minutter.

2. Monter og press parketten i det våte limet. Følg 

parkettprodusentens instruksjoner for belasting/ not- 

og fjærliming for de korte endene av parketten. Sliping og 

overflatebehandling av tregulvet kan tidligst skje etter 7 

døgn. OBS WOOD A550 CLASSIC inneholder vann som kan 

få treverket til å svelle. OBS!  Bare ubehandlet parkett skal 

limes med WOOD A550 CLASSIC da sliping skal skje etter 
liming. Ved liming av ferdigbehandlet såkalt tynn parkett, 

anbefales WOOD H500 MAXI BOND, som ikke inneholder vann. 

Overflatebehandling/rengjøring kan bare gjøres etter minst 7 

dager tørketid ved 18-22 °C og 40-70 % RF.

1-2 m²/L avhengig av underlag og valg av påføringsmetode 

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet emballasje når den 

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

Vann før limet har tørket. Tørket lim fjernes mekanisk 

eller med white spirit 

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside. Ha 

pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger 

å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Ved kontakt med øynene, skyll straks med vann, vask 

med såpe og vann hvis lim kommer i kontakt med 

huden. www.bostik.se 

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 å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger uten-

for vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved 

bruk av produktene.

ANSVAR




