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LITEX® 2-komponent lim
Produktbeskrivelse
Sementbasert, fleksibelt 2-komponent lim som benyttes til å
lime Litex Membranduk til underlaget.
Innehar European Technical Assessment: ETA-19/0142

Bruksområder:
Vanntetting under fliser i våtrom. Kan legges på
overflater som avrettingsmasser, betong, våtromsplater
og puss, samt gipsplater eller annen fast overflate. Kan
legges både på vegg, oppvarmede og uoppvarmede gulv.
Spesifikasjoner:
Lagring: 12 mnd
Oppbevaring: Kjølig og tørt
Påføringstemperatur: > 5 °C
Brukstid når utblandet: ca 45 minutter
Tid mellom strøk: 1,5 timer
Tildekking mulig: etter 4 timer
Forberedelser av underlaget: Overflaten skal være tørr, ren,
jevn og stabil. Eventuelle urenheter og ujevnheter må
utbedres. Unngå at det blir «dammer» under påføring.
Overflaten kan utsettes for vanntrykk etter minst 3 dager.

Forberedelser av underlaget:
Overflaten skal være stabil og jevn. Urenheter som olje, fett,
støv eller lignende skal fjernes. Ujevnheter i underlaget må
utbedres med egnet materialet. Sugende underlag skal
primes.

Restfuktighetsinnhold skal ikke overstige følgende
verdier:
Semenetbasert avrettingsmase: 2 %
Anhydrit avrettingsmasse: 0,5 %
Anhydrite avrettingsmasse, oppvarmet: 0,3 %
Treunderlag, gipspuss, gips eller sugende underlag bør
primes meg egnet primer.

Bruk:
Bland pulveret med 2/3 av den flytende væsken i en ren bøtte.
Blandes til man får en jevn og klumpfri masse. Tilsett resten av
væsken og bland I noen minutter. La deretter massen sette seg I
1-2 minutter før det vispes lett opp igjen.
Påfør Litex 2-komponent limet med pussebrett i en dukbredde av
gangen. Deretter drar du ut limet med en 3x3 mm tannsparkel før
du legger på Litex Membranduk.
Påfør ferdig masse innen maks. 45 minutter. Det er ikke mulig å
tilsette vann eller annen væske når masse har begynt å herde.
Forbruk: Ca 1,5 kg/kvm
Tørketid: Avhengig av temperatur og luftfuktighet. Ved +20 °C og
RF på ca 50 % er tørketiden ca to timer.

Videre behandling:
Flisleggingk kan starte etter ca 4 timer.
Rengjør verktøy og utstyr med vann umiddelbart etter bruk.

Avfall:
Kan deponeres som byggeplassavfall etter herding. For ytterligere
informasjon se Sikkerhetsdatablad.
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