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1-komponent allround montagelim  

• Lämpligt för montering av lätta och tunga material på ett brett urval av 
underlag

• Stark och elastisk limfog
• Lämplig för montering av t.ex. speglar, paneler, kakel,
• trappnosar, skivmaterial ec.
• Uppnår snabbt god vidhäftningsstyrka
• För användning inomhus och utomhus på golv, vägg och tak
• Övermålningsbart
• Mycket motståndskraftigt mot klimatpåverkan
• UV-beständigt
• Låg emission EC1 plus
• Uppfyller kriterierna för DGNB 2020: Kriterium 11/kvalitetssteg 4
• Kan ingå i Svanenmärkt byggnation via Nordic Ecolabeling

Produkt
Enkomponents silanmodifierad polymer (SMP).

Neutralt härdningssystem.
Lösningsmedelsfri.

Färg
Levereras i färgen vitt.

Åtgång
2–3 m²/patron, beroende på mått och hållfasthetskrav

Emballage
0,290 liter/patron.

Underlag
Betong, tegel och KC-baserat putsbruk. Trä.
Eternit- och cementbaserade plattor. 
Plexiglas och glasfiber.
Målade ytor.
De flesta typer av metall. Flera plast- och gummityper.

Förbehandling
Underlag/vidhäftningsytor ska vara helt rena och fria från lösa partiklar, fett och olja, smuts osv.
Beroende på underlaget som det ska monteras på ska det rengöras från fett samt olje- och tvålrester med 
antingen Alfix Grundrent eller T-sprit/rödsprit, aceton eller annat lämpligt lösningsmedel.
Kontrollera att eventuell färg sitter ordentligt och inte lossnar.
Då det i praktiken förekommer variationer i de olika underlagen bör det alltid göras en provmontering innan 
arbetet påbörjas.

Bruksanvisning
Alfix Montagelim appliceras i allmänhet i limsträngar på underlaget eller materialet som ska monteras. In-
bördes avstånd mellan limsträngarna är 50–200 mm beroende på hållfasthetskravet.
Följ alltid leverantörens anvisningar för montering av materialet.

Materialet pressas försiktigt samman med limmet och underlaget.
Vid montering av tunga material eller vid särskilda monteringsarbeten kan det vara nödvändigt att under-
stödja materialet mot lodrät rörelse och kompletteras med en säkring mot att släppa underlaget tills Alfix 
Montagelim har härdat.
Montering av spegel: Här används lodräta limsträngar med ca 100 mm mellanrum. Speglarna ska understö-
das i min. 2 dygn – också mot att släppa underlaget.

Rengöring
Ohärdade limrester: avlägsnas med terpentin på en trasa. 
Härdade limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.
Händer och hud tvättas med vatten och tvål.
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Hänvisningar
Säkerhetsdatablad

Produktinfo och säkerhetsdatablad hittar du på Alfix webbplats, via QR-koden på produktförpackningen 
eller i Alfix app som finns på App Store eller Google Play.

Vid frågor eller för att få mer information om kemikalieresistens kontakta Alfix servicetekniska avdelning.

För den senaste uppdaterade versionen av denna produktinformation se www.alfix.com

Tekniske data
Arbetstemperatur  +5°C - +40°C
Temperaturbeständighet -40°C - +90°C
Brottstyrka  3,0 MPa
Brottöjning  200 %
Skinnbildning  4 - 8 minuter beroende på aktuella klimatförhållanden
Härdningshastighet  Ca 2 mm/dag beroende på aktuella klimatförhållanden
Hårdhet   Ca 60 shore A
Rörelse   +/- 20 %
Klimatiskt åldrande  God
Lagringstid  24 månader vid torr och sval förvaring i oöppnad förpackning


