
PRODUKTBESKRIVELSE
BOSTIK Parketlim er en vandbaseret, ikke brandfarlig lim. Indeholder ikke letflygtigt opløsningsmiddel.

ANVENDELSE
Limen er beregnet til koldlimning af stavparket og mosaikparket på sugende underlag, som f.eks. beton, spånplader, trægulv og 
lignende.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Underlaget skal være rent, plant og stabilt. Fugtindhold må ikke overstige  50% relativ fugtighed. Før montering skal rummet 
have en konstant temperatur på +20oC (+-2oC) og en luftfugtighed på 50% (+- 5%) i mindst 1 uge. Temperatur og luftfugtighed 
skal have den rette temperatur før montering. 2. Spred limen ud på gulvet med en grovtandet spartel OBS!  Større limmængde til 
kraftig parket og kraftigt sugende underlag. Limmængde: 1 liter til 1,5-2 m2 3. Læg parketten i den våde lim og tryk forsigtigt til. 
OBS! Lim ikke i not og fer  Ved limning af færdigbehandlet let parket eller limning mod tætte underlag anbefales MAXI-BOND 
PARKETLIM.

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
PARKETLIM



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Enkeltlim til vådlimning

Bindemiddel: Plastdispersioner med tilsæt-
ningsmiddel

Opløsningsmiddel: Vand

Konsistens: Pastøs

Farve: Gulbeige

Lagringsbestandighed: Mindst 1 år ved +10ºC-
+20ºC. Beskyttes mod frost

Påføringshjælpemiddel: Grovtandet spartel (f.eks. 
koromantspartel nr. 2)

Monteringstid: Inden 15 minutter eller så 
længe fuld befugtning sker

Arbejdsforhold: Se pkt 1 - Arbejdsbeskrivelse

Densitet: 1,43 g/ml

Tørstofindhold: 72%

Limforbrug: 1,5-2m2/liter

Fortynder: Vand. Limen bør dog ikke 
fortyndes

Brandfarlig: Limen er ikke brandfarlig

Flammepunkt: -

Egenskaber efter påføring

Temperaturbestandighed: God

Overfladebehandling: Efter mindst 3-4 døgns tør-
retid ved 18-22ºC og 40-70% 
RF

Trækholdfasthed: 300-400 N/cm²

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


