Lim- och installationsanvisning för PURLINE eco
Lim

Beskrivning

Tandning

Åtgång

Miljö

UZIN KE 66

Lösningsmedelsfrittoch fiberförstärkt
dispersionslim

A2

Ca 280 g/m

UZIN KE 2000s

Lösningsmedelsfritt
dispersionslim

A1

200-280 g/m2

UZIN WK 222

Vattenbaserat
neopren-kontaktlim

Grov skum450-550 g/m2
plastroller eller
pensel

UZIN Sigan 1 och 2

Häft-lim på rulle,
för installation utan
luftningstid, risk för
gasblåsor och skador
på ev befintlig beläggning

---
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Rullvara

Förbehandling
Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka
vidhäftningsförmågan. Underlaget primas med lämplig UZIN Primer och spacklas med lämplig UZIN-avjämningsmassa för
att skapa ett absorberande skikt.
Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C och idealisk luftfuktighet ligger mellan 50 och 65 % RF/20°C.

Acklimatisering av beläggningen
Tillse alltid att beläggningen har acklimatiserats och antagit samma temperatur som det aktuella rummet innan installationen påbörjas. För bästa resultat, kapa till alla våder och lägg ut dessa dagen innan läggningsarbetet startas.

Limning
Limmet appliceras på underlaget jämnt med en limspridare, försedd med lämpligt limspridarblad ovan i tabellen.
Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom luftnings- och monteringstiden. PURLINE eco är en mycket tät
beläggning, och därför skall alltid limmet luftas enligt metoden ”sen våtlimning”, vid användande av dispersionslim.
Tillse alltid full limövervätning till baksidan av beläggningen. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar luftningstiden
och omvänt förhållande ger en förlängd luftningstid. Limspill och verktyg rengöres med vatten direkt efter avslutat arbete.
Vid limning på icke sugande underlag, kontakta alltid våra läggningstekniker på Englund-Gruppen

Utläggning
Lägg ut PURLINE eco i limbädden utan inre spänningar, gnid ut all luft under beläggningen med en utstrykare/gnidde,
kanter och ändar samt ej plant liggande partier trycks fast ytterligare efter ca 10-20 min, vid behov upprepas detta.
Välta därefter hela ytan.

Fukt
Det är av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så
att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För täta beläggningar såsom PURLINE eco gäller max 85 % RF.
För utförligare information om respektive limprodukt, se http://www.englund-gruppen.se
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