
PRODUKTBESKRIVELSE
StarTac Power er et opløsningmiddelsfrit, lavemitterende universal gulv- og væglim med et meget bredt anvendelsesområde. Bru-
gervenlig med lang åbenttid og udemærket"monteringshug" og hurtig holdfasthed. Let at påføre med limspreder eller roller.  Opfyl-
der kravniveau EC1 iht. EMICODE samt M1 iht. VTT.

ANVENDELSE
Gulvlim til limning af gulv- og vægmateriale i tørre og våde rum indendørs.  Gulvmateriale: PVC-gulvbelægning (plader) med eller 
uden bagsidebelægning, gummimåtter, LVT (designgulv), textil tæpper og linoleum med foambagside på sugende og tætte under-
lag. OBS! Til linoleum med jutebagside anbefales Bostik Linotac Plus eller Bostik Linotac.  Vægmateriale: Vinyl med mindst 0,6 mm 
tykt PVC-lag.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Følj i første omgang tæppeproducentens vejledning. Instruktion forneden  er kun  kompletterende oplysninger til selve limningen.  
Forberedelse Underlaget skal være rent, plant, stærkt, frit fra støv, limrester og farverester. Ved eventuell afretning anbefales et 
til foremålet anpasset Bostik Gulvspartel. Ved limning mod betonunderlag må fugthalten ikke overstige de angivne maxværdier 
som oplyses i AMA Hus.  Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst +15°C.  Relativ fugtighed i underlaget (RF) 
må ikke overstige 85% Til gummigulv kræves at styrken (overfladen) i underlaget er mindst 1,0 MPa. Gummimateriale skal altid 
vådlimes.  LIMNING PÅ GULV Vådlimning Limning på sugende underlag, beton, afretningsmassa og spånplade. 1. Rør godt i limen. 
2. Spred limen på gulvet med en tandspartel. Limstrængens højde bør være  2-3 mm. 3. Læg tæppet ned direkte i den våde lim 
eller hvis kraftigere umiddelbart hug ønskes kan monteringstiden strækkes til ca 20-30 minuter. 4. Gnid tæppet nøje fast på limen 
og pres alle luftblærer ud. For bedste resultat anvend en tromle. 5. Kontroller at mætningen mellem lim og tæppe er god.  Hæfte-
limning Limning på ikke sugende underlag med tætte belægninger. For det bedste resultat anbefales at spartle  gulvet med 2-3 
mm afretningsmasse, lad spartlen tørre helt. Limningen kan herefter udføres iht. anbefaling til sugende underlag. 1. Rør godt i li-
men. 2. Påfør lim på underlaget med tandspartel (hvis belægningen er meget følsom overfor ujævnheder på underlaget bør fintan-
det spartel anvendes). 3. Lad limen tørre til den ikke "klæber" til fingeren ved let berøring. Ventetid ca  30-60 min. 4. Alternativt: 
Læg tæppet ned i den våde lim og tag det op igen og lufttør  i 20-30 minuter. 5. OBS! Vid hæftelimning er det viktigt at belægnin-
gen gnides nøje fast for at opnå bedste vedhæftning. For bedste resultat anvendes en tromle. 6. Kontroller at mætningen mellem 
lim og tæppe er god.  LIMNING PÅ VÆG Vådlimning Væggen skal være  ren, stærk,støvfri og sugende. OBS! Vægtæpper/måtter 
skal altid vådlimes. 1. Rør godt i limen. 2. Påfør lim jævnt på væggen med perlonroller. Roll ikke større flade end vad som kan mon-
teres indenfor ca 30 minuter afhængig af underlagets suge evne, temperatur og luftfugtighed. 3. Monter tæppet i våd lim på su-
gende underlag. Ved stærkt sugende underlag grund med lim 1:4. 4. Monter tæppet iflg. horisontal- eller vertikalmetoden iflg. 
tæppefabrikantens anvisninger. 5. Gnid tæppet nøje fast  så at luften presses ud.

SIKKERHED
Produktets indehold er i henhold til gældende lovstiftning ikke klassificeret som sundheds-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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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetyp Enkellim til våd- og hæftlimn-
ing.

Bindemiddel Polymerdispersioner med 
tilsætning.

Løsningsmiddel Vand

Farve Hvid

Densitet 1,27 kg/liter

Lagring 1 år ved +10 til +20°C. 
Beskyttes imod frost.

Påføringshjælpemiddel Vådlimning: Tandspartel eller 
roller.

. Hæftlimning: Fintandet spar-
tel.

Temperaturbestandighed Temperatur mindst +15°C. 
Bedste resultat opnås ved ca 
20ºC og ca 60 % RF

Rengøring Vand inden limen tørrer. Til 
værktøj og tørret lim: Acetone

. Til pletter: Bostik Lim- og 
Penselrens for at beskytte/
skone underlaget.

Tørsubstans 71 vægt%.

pH ca 7

Limforbrug Normalt 3-6 m²/liter, se tabel.

Monteringstid Vådlimning ca 0-30 minuter

. Hæftlimning 30-60 minuter, 
afhængig af underlaget, tem-
peratur og luftfugtighed.

Brandfarlig Limen er ikke brandfarlig

Egenskaber efter påføring

Blødgøringsbestandighed Meget god.

Farve Opak

Holdfasthed Ved limning på sugende un-
derlag opnås god holdfasthed 
indenfor et par døgn.

. Ved limning på tætte 
underlag,feks. PVC med 
polyester mod PVC-underlag, 
opnås god holdfasthed efter 
ca 7 døgn.

Temperaturbestandighed +75ºC til +80ºC i 14 dage 
gammel limfuge.

Fugtbestandig God, udtørret limfuge
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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 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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