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Bygingsklæber
 

 
 

 
 
 
CE-mærket EN998-1
 
 
Indpakning
 

 
En sæk indeholder 25 kg. Tørstof.
 
 
 
 
 
 
Montering
 
Forbrug: 4-5 kg/m² ved klæbning til glat overflade. Påførels: Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Indvendig gips skal
grundes. Før der grundes anbefales StoPrim Plex. På malede overflader med rester af maling, skal der altid foretages en klæbeprøvning
først (>0,2N/mm²). Arbejdes temperaturen skal være over +3°C, underlagets temperatur skal være +5°C. 25 kg. bygningsklæber blandes
grundigt med 5,75 liter vand, efter blanding skal massen hvile i 5 minutter, før den kan anvendes. Limen bør påføres manuelt med en rillet
murske.
 
 
Håndtering og opbevaring
 
I originalforpakning indtil (se forpakning).Dette produkt er kromatreduceret. Denne egenskab garanteres frem til udløbsdato. Se information
vedrørende opbevaringstid oplyst på forpakningen.Forklaring til oplysning om udløbsdato. 1. nummer = årets sluttal. 2. og 3. nummer =
Ugenummer f.eks. 5080013223 - kan opbevares indtil uge 8 år 2015.
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Kort beskrivelse Mineralsk klæber med meget høj
vedhæftningsevne, høj stabilitet og
vandgennemtrængelighed.

Brug Bygningsklæber anvendes til
opklæbning af PAROC Loftslameller
CGL 20cy. Bygningsklæberen kan
anvendes ind- og udvendigt på alle
mineralske og næsten alle organiske
underlag.

Emballage Sæk

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, www.paroc.dk
Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste
trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på www.paroc.dk. De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters
funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller
arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af
konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC er registreret varemærke tilhørende
Paroc Group.      This data sheet is valid in following countries: Denmark.
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