
BESKRIVNING AV PRODUKT
FixTac är vattenburet fixeringslim fritt från lättflyktiga lösningsmedel med en lättapplicerad konsistens. FixTac uppfyller klass EC1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
FixTac är ett fixeringslim med tejpeffekt för textil- och PVC-plattor på golv. Underlättar byte av golvbeläggning. Fungerar både på 
sugande och täta underlag. Kan även användas för skarvlös beläggning av PVC-material upp till 20 m².

ARBETSBESKRIVNING
Följ i första hand materialtillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen.  
Limning på sugande underlag. 1. Se till att underlaget är rent, dammfritt och sugande. Vid limning mot betongunderlag får fukt-
halten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur +18 till 
+25°C. Luftfuktigheten bör vara 30 - 70% relativ fuktighet. 2. Limmet appliceras med roller eller limspridare. Låt limmet torka till 
en transparent klibbig limfilm. Torktid ca 15-30 minuter. 3. Lägg ner plattan/mattan så snart limmet torkat. Pressa/gnid ut all luft 
under golvmaterialet. För bäst resultat bör mattvält användas. 4. Kontrollera att tejpeffekten mellan lim och matta är god.  Lim-
ning på icke sugande underlag. 1. Se till att underlaget är rent, dammfritt och fritt från vax och polish. Det är även viktigt att t.ex. 
PVC-mattan som skall beläggas har bra vidhäftning mot underlaget. 2. Limmet appliceras med roller eller limspridare. Låt limmet 
torka till en transparent klibbig limfilm. Torktid ca 30-45 minuter. 3. Lägg ner plattan/mattan så snart limmet torkat. Pressa/gnid 
ut all luft under golvmaterialet. För bäst resultat bör mattvält användas. 4. Kontrollera att tejpeffekten mellan lim och matta är 
god.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad.
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TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Typ Polymerbaserat fixeringslim

Färg Vit

Konsistens Tunnflytande

Densitet ca 1 kg/liter

Torrhalt ca 50 %

Förpackning 10 liters dunk

Rengöring Vatten innan limmet tor-
kat. Torkat lim och verktyg 
rengörs med Bostik Lim- och 
Penseltvätt

Lösningsmedel Vatten

Brandfara Ej brandfarlig

Arbetsförhållanden +18 till 25°C och 30 -70% RF.

Åtgång 5-10 m²/liter beroende på 
underlag och beläggning.

Torktid 15-45 minuter. Montering och 
väntetid beror av temperatur, 
luftfuktighet och underlag.

Lagringstid 1 år i sluten förpackning och 
vid +5°C till +30°C.

Egenskaper efter applicering

Färg Transparent

Limyta Klibbig
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