SPÅNPLATTELIM 2511
TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-11-26

PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik 2511 Spånplattelim er et løsemiddelbasert monteringslim spesielt beregnet for liming av sponplater i not og fjær, og sponplater
til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spikring.

BRUKSOMRÅDE
Bostik 2511 Spånplattelim er lett å påføre helt ned til -15°C og kan brukes både ute og inne.Er anbefalt av NTI for liming av
plattformgulv.

ARBEIDSBESKRIVELSE
A.Liming av sponplater mot bjelkelag 1.Påse at det ikke er fritt vann, is eller sne på bjelkene. 2.Påfør limet i to strenger på hver
bjelke med tykkelse f 3 mm.Anvendes kun
en streng, må strengen økes til 4 mm. 3.Monter platene i løpet av 5-15 minutter.
B.Liming av not og fjær på sponplater. 1.Legg en streng både på not og fjær med f 3 mm( se tegning). 2.Trykk plate sammen
umiddelbart eller i løpet av noen minutter.Platene skal
drives så tett sammen at lim tyter opp i skjøten.Dermed blir skjøten helt
tett og beskytter mot fukt i skjøten.Overflødig lim i skjøten slipes om nødvendig vekk før belegg legges. Dette er viktig for å hindre
missfarging av ømfindtlige PVC-belegg. 3.Kompleter med skruer eller kryss spikring med rifflet spiker av platene ( se tegning)
4.Kontroller alltid fuktinnholdet i sponplatene før teppe/belegg legges. Dermed unngår man blæredannelse på belegg som resultat
av kryp og uttørking av platene.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmiddler.Bruk av produktet forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet
åndedrettsutstyr. F.eks maske med filter type A2. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring:
Limtype:

1-komponent enkellim for
strengliming.

Bindemiddel:

Syntetisk gummi.

Løsningsmiddel:

Alifatiske og aromatiske hydrokarboner.

Konsistens:

Tixotropisk

Farge:

Beige.

Egenvekt:

1,27 g/cm³

Tørrstoffinnhold:

68 ± 2 vekts-%

Limforbruk:

Limstreng Ø 4 mm 80 lpm/ltr.
eller 1 ltr/10m²

Brannfare:

Ja

Flammepunkt:

-6°C

Arbeidstemperatur:

Fra -15°C til +25°C

Lagring:

Minst 1 år i tett forpakning
ved 10-20°C

Påføringshjelpemiddel:

Hånd eller trykkluftsprøyte for
patroner

Rengjøring:

Bostik Fortynning nr.1.

Forpakning:

0,3 ltr patroner

Egenskaper etter påføring:
Farge:

Beige

Holdfasthetsøkning:

Full holdfasthet tar inntil 30
dager.

Skyvholdfasthet:

Ca 130 N/cm2 mot sponplate

Temp.bestandighet:

- 40 °C til + 95 °C.

Aldringsbestandighet:

Meget god

Fuktighetsbestandig:

Meget god
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