
PRODUKTBESKRIVELSE
BOSTIK Trælim 730 Ude er en fugtbestandig, 1-komponent PVAc lim.  Opfylder krav i henhold til DIN EN 204 D3.

ANVENDELSE
Til limning af trækonstruktioner. Hvis limfugen udsættes for vedvarende fugtpåvirkning, bør denne beskyttes med maling el.lign.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Materialet, der skal bearbejdes, skal være velkonditioneret ved +18oC-+20oC, og fugerne skal være rene og godt tilpasset. Fug-
tighed i træ: Ca. 8-12% 2. BOSTIK Trælim 730 påføres i et jævnt lag på den ene eller begge flader, der skal limes sammen. Stry-
gning med lim på begge flader giver den stærkeste limfuge.  3. Monteringstid 0-5 minutter, inden for hvilken tid materialedelene 
lægges sammen, medens limen fortsat er våd, og de sættes under pres. Pressetid ca. 5-15 minutter. Pga. ydre faktorer såsom 
limpåføringsmængde, materialets absorptionsevne samt klimaforhold, kan monteringstiden variere. Det samme er gældende for 
pressetiden med hensyn til spændinger i materialet, hvorfor der bør foretages kontrol fra tilfælde til tilfælde. Ved varmpres bør 
temperaturen ikke overstige +60oC. 4. Afprøvning af koldtvandsfastheden i limfugen skal først ske 7 dage efter limningen. 5. Lim-
fuger, som udsættes for kraftig fugt, bør beskyttes med maling el.lign.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt.   For yderligere 
information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

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 arbejdsmetode 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 730 UDE



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialtype: Enkeltlim

Bindemiddel: PVAc dispersion

Opløsningsmiddel: Vand

Viskositet: 70-80 p Spindel 4/10 rpm, 
+20 ºC

Farve: Hvid

Lagringsbestandighed: Mindst 12 måneder ved +10 
ºC-+20 ºC i ubrudt embal-
lage. Beskyttes mod frost

Påføringshjælpemiddel: Valselimspreder, tandet spar-
tel eller pensel

Rengøringsmiddel: Vand

Densitet: 1,08 g/cm³

Tørstofindhold: 55 +- 1 vægts-%

Limforbrug: 150-200 g/m²

Pressetryk: 2-6 kg/cm² generelt

Brandfare: Nej

Flammepunkt: -

Egenskaber efter påføring

Belastningsholdfasthed: Se under Tabel

Fugtbestandighed: Klasse D3 DIN EN 204

Farve: Trasparent

Holdfasthed: Se under Tabel

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

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 arbejdsmetode 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.

KONTAKT OS


