
PRODUKTBESKRIVELSE
En 2-komponent polyuretanlim uden opløsningsmidler eller blødgører. Til limninger hvor der stilles store krav til den hærdede lim-
fuges klæbeevne og holdbarhed.

ANVENDELSE
Særligt velegnet til limning af gummigulv med glat bagside på stærkt belastede, offentlige steder. Også velegnet til limning af de 
fleste byggematerialer som træ, aluminium, PVC, galvaniseret stål, halvhårde plader, sten og materialer på cementbasis. Kan også 
anvendes til limning af minigolfbaner og kunstgræs. Kan anvendes både indendørs og udendørs

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Forbehandling: Underlaget skal være rent, plant, frit for støv og fedt. Overfladestyrken skal svare til limens specifikationer og krav. 
Når der limes på beton, må fugtindholdet ikke overstige de maksimumsværdier, der angives i AMA-Hus. For gummimaterialer er 
værdien maks. 85% RF på gulvet. Limens, belægningens og underlagets temperatur skal være mindst +18°C.
Limning:
 Startac Outdoor-emballagen er i to dele. Nederste del indeholder base-komponenten, den øverste del indeholder hærderen. Mæng-
den i de to dele er afstemt i forhold til hinanden, så den færdige blanding bliver korrekt. Tilsæt hærderen til basen og bland med 
en langsomtgående boremaskine med propelblander, indtil farven er homogen. Påfør limen med en tandspartel i de mængder, som 
foreskrives for det aktuelle gulvmateriale. Limen skal være anvendt inden for 45 minutter efter blandingen. Læg gulvmaterialet ned 
i limen og tryk det omhyggeligt fast. Eventuel overskydende lim skal fjernes med det samme. Glat gulvmaterialet med passende 
værktøj. Vær ekstra omhyggelig ved fugninger. 
 Limen må ikke belastes i 2-4 timer efter limning. Hvis der er store spændinger i gulvmaterialet, kan det være nødvendigt at tyn-
ge det ned med sandsække.
 

SIKKERHED
Se sikkerhedsdatablad for mere information Vær opmærksom på Arbejdstilsynets vejledninger om arbejde med isocyanater
 
 
 
 
 

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 inden applicering

Rengøring Værktøjet rengøres med 
malingsfjerner, inden limen er 
hærdet

Densitet 1,7 kg/lit (Del A + Del B)

Tørstofindhold 100%

Bladning 6,5 : 1 (Del A : Del B)

Brugstid 0- 45 minutter ved +20°C

Materialeforbrug Ca.1 liter til 2-4 m2 afhæn-
gigt af gulvmaterialet

Arbejdstemperatur Kan appliceres i fra +15 til 
+25ºC. Den optimale arbejd-
stemperatur er 18-20ºC.

Opbevaring Køligt men frostfrit.

Opbevaringstid 12 måneder i uåbnet embal-
lage ved +20ºC.

Farve Del A: beige Del B: brun

Bindemiddel Polyuretan med isocy-
anathærder

Egenskaber efter applicering

Brandfare Hverken spreder eller nærer 
flammer
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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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