
STIX P956 2K 

FÖRDELAR/EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

2-KOMPONENTS PU-LIM AVSETT FÖR INOM-  
OCH UTOMHUSBRUK

PRODUKTBESKRIVNING
STIX P956 2K är ett 2-komponents lösningsmedelsfritt  

PU-lim med brett användningsområde lämpat för ytor där 

det ställs höga krav på hållfasthet och vattenfasthet på den 

härdade limfogen. Lämplig både för både inomhus- och 

utomhusbruk.Miljöanpassat med låga emissionsvärden, 

uppfyller kravnivå EC1. 

ANVÄNDNING
Lämpar sig för limningar av de flesta byggmaterial. Speci-

ellt lämpligt vid limning av gummigolv med slipad baksida 

på utsatta golv i offentlig miljö. Fungerar även för limning av  

ytbeläggningar av minigolfbanor och konstgräs.

Rekommenderade material: 

ü Gummimaterial över 3,5 mm, inomhus 
och utomhus

ü PVC 

ü Trä

ü Aluminium

ü Galvaniserat stål

ü Halvhårda plattor

ü Sten- och cementbaserade material

ü Ytbeläggning för minigolfbanor

ü Hög skjuvstyrka

ü Fukt- och värmetåligt

ü Kraftigt initialt klibb

ü Hög torrhalt

ü Lösningsmedelsfritt

PRODUKTEGENSKAPER
Färg Blandning: gulaktig 

Komponent A: beige

Komponent B: brun

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

Bindemedel Polyuretan med isocyanathärdare

Monteringstid* 10 minuter 

Öppentid*  45 min

Gångbar 12 timmar

Härdningstid 24 timmar

Limåtgång 2-4 m²/L

Arbetsförhållanden Temperatur minst +15°C. Bästa resultat

uppnås vid ca 20ºC och ca 60 % RF

Lagringsbeständighet 12 månader vid +10 till +20°C. 

Skyddas mot frost. 

Miljö och hälsa Innehåller isocyanater – beakta AFS

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt 
sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa 
värden avvika från ovan

12 h

2-4 m2/l

ART NR. FÖRPACKNING VOLYM EAN

30619434 8 kg 4,7 l 7311020081072

PRODUKTINFORMATION
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BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER FÖRBRUKNING

LAGRINGSTID

RENGÖRING

SÄKERHET

FÖRBEREDELSE AV UNDERL AGET
Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedan-

stående utgör endast kompletterande upplysningar för 

själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt 

från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell 

avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat 

Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får 

fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges 

i AMA Hus. För gummimaterial gäller max 85% RF på golv.

Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 

+15°C.

BRUKSANVISNING
Förpackningen för STIX P956 2K består av två delar. Den undre 

delen innehåller bas-komponenten. Den övre delen innehåller 

härdaren. Mängderna i respektive del är avpassade för 

varandra så att den färdiga blandningen får rätt proportioner. 

Tillsätt härdaren till basen och blanda med en lågvarvig 

borrmaskin med propellervisp tills färgen är homogen. 

APPLICERINGSMETOD
1. Applicera limmet med en tandad spackel i de mängder som 

föreskrivs för respektive material. Limmet måste användas

inom 40 minuter efter blandning. 2. Lägg ner golvmaterialet

i limmet och pressa fast noga. Eventuellt limspill torkas

omedelbart bort. 3. Gnid fast golvmaterialet med lämpligt

verktyg. Var extra noga vid fogar. Golvmaterial med stora

spänningar kan behöva belastas med sandsäckar.

400-1200 g/m² beroende på underlag och val av 

appliceringsmetod; 

A2 ca 400-450 g/m² 

B1 ca 500-750 g/m² 

B2 ca 1000-1200 g/m² 

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring 

mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

Lacknafta innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt. 

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha 

förpackningen eller etiketten till hands om du måste 

uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkompligt för barn. Vid 

kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, 

Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt 

med huden. www.bostik.se 

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommenda-

tioner är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 

De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då för-

brukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss nå-

got ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

ANSVAR


