PRODUKTDATABLAD

HYDRO
ADHESIVE
Væglim til vådrum.

En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasvæv og filt.
Egnet til indendørs vægge og lofter.
Egnet til både nyproduktion og renovering; gips og beton.
Limen påføres med rulle, sprøjte eller pensel.

DALAPRO® HYDRO ADHESIVE
Væglim til vådrum.

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Hydro Adhesive er en hvid vådrumslim i professionel kvalitet. En vandbaseret stivelseslim til opsætning
af glasvæv og filt. Egnet til de fleste indendørs underlag
ved nybyggeri og renovering.
ANVENDELSE
Produktet opfylder Foreningen for Svensk Tapetindustris
rekommendationer for vådrumslim.

OPBEVARING
Lim er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan
den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter
åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere
information på dalapro.dk.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: PVAc-stivelse
Opløsningsmiddel: Vand
Densitet: Cirka 1.030 kg/m³
Tørstofindhold: 29 %
Farve: Hvid
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand
Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter

ARBEJDSGANG
Limen skal påføres på rengjorte og tørre overflader med
god binding og ved en temperatur på mindst +5 °C. Tidligere malede overflader afvaskes og matslibes. Benyt rulle,
pensel eller sprøjteudstyr.
TØRRETID
Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
MATERIALEFORBRUG
Cirka 0,2 liter/m2.
AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE
Fjern så meget lim som muligt fra værktøjet inden det
rengøres med vand. Limrester må ikke hældes i kloakken,
men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
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