
PRODUKTBESKRIVELSE
En-komponent polyuretanlim i skumform til fastgørelse af mursten/byggeblokke og sten i ikke-bærende vægge, mure, eller andre 
adskillende bygningsdele. Perfect Seal Stone Adhesive giver dig mulighed for at udføre murarbejde betydeligt hurtigere og renere 
end med mørtel. Limningen gør, at arbejdsmiljøet bliver mindre støvet, og der behøves ingen værktøj. Meget økonomisk, sparer 
tid og penge. Påføring med medfølgende mundstykke. 

ANVENDELSE
Lim med høj bestandighed - anvendes indendørs og udendørs. Anvend i ikke-bærende konstruktioner/vægge og barrierer uden 
brandtætnende konstruktioner. Bruges til vandret limning - ikke lodret hængende. Beskyt limfugen mod UV/sollys, når arbejdet er 
afsluttet. Undersøg vedhæftningen på overfladen, da der er mange forskellige slags overflader. Fæstner selv på skum, metal og 
træ mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Rens/rengør arbejdsoverfladen for støv, løse partikler, fedt og olie inden brug. Hold flasken lodret og skru mundstykket på. Hold 
mundstykket med den ene hånd og skru flasken med den anden. Under skruning er det nødvendigt at sikre, at der ikke er nogen 
foran mundstykket. Skru ikke mundstykket på flasken med ventilen vendt nedad. Efter at have monteret mundstykket, ryst flasken 
mindst 20 gange og drej den til arbejdsstilling, så bunden af flasken vender opad. En fugtet overflade giver et bedre resultat. 
Limmængden/skummængden kan justeres med aftrækkeren på mundstykket. Kan anvendes ved temperaturer ned til 0 °C til +35 
°C. Beholderen skal opbevares ved +5 °C til +25 °C, bedste resultat ved +20°C. 
Perfect Stone Adhesive laver et tyndt limlag, når limen forlader mundstykket. Stenoverfladerne skal presses sammen direkte. Limen 
skal påføres både lodrette og vandrette sider af blokken. Uhærdet skum fjernes med acetone, hærdet skum mekanisk. Du kan bare 
fjerne hærdet stenlim ved hjælp af f.eks. en skarp murske, når murerarbejdet er klart.

SIKKERHED
Sikkerhedsdatabladet skal læses og forstås før brug for at sikre den rette arbejderbeskyttelse og beskyttelsesudrustning. Det er 
vigtigt at bruge de medfølgende beskyttelseshandsker.
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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 arbejdsme-
tode 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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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype 1-komponents polyuretans-
kumlim

Farve Lysegul

Installationstemperatur 
(klima/underlag)

0 °C til +35 °C

Installationstemperatur (pa-
tron)

Beholderen skal opbevares 
ved +5 °C til +25 °C, bedste 
resultat ved +20°C.

Opbevaringsforhold Indendørs på et køligt og tørt 
sted, stående lodret.

Egenskaber efter påføring

Klæbefri limoverflade 8-15 minutter

Tørretid/hærdningstid (stabil 
konstruktion)

ca. 30 minutter

Tørretid/hærdningstid (fuld-
stændigt)

Fuldstændigt efter 24 timer 
ved +23 °C og efter 72 timer 
ved +5°C

Temperaturbestandighed Hærdet lim 30 til +80 °C 
(momentant op til +120 °C)
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