
BESKRIVNING AV PRODUKT
Ett vattenbaserat, ej brandfarligt lim, helt fritt från lättflyktiga lösningsmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För limning av skivmaterial mot betong eller flytspackel och för hellimning av obehandlad lamell och massiv parkett samt mosaik-
parkett på sugande underlag, som exempelvis betong, spånskivor, plywood och liknande.

ARBETSBESKRIVNING
Följ alltid parkettleverantörens läggningsinstruktion och rekommendationer vid limning.  1.  Underlaget skall vara rent, plant och 
stabilt. Fukthalten i undergolvet får ej överstiga 50% RF för massiv parkett och 60% för lamellparkett. Före monteringen skall rum-
met och parketten ha haft en konstant temperatur på +20°C (±2%) och luftfuktighet på 50% (±10%) i minst en vecka. Tempera-
tur och luftfuktighet skall ha uppnåtts före montering. 2. Sprid ut limmet på golvet med en grovtandad spackel. Sprid inte ut mer 
lim som kan läggas inom 15 minuter. 3.  Lägg parketten i det våta limmet och tryck till noggrant. Följ parkettleverantörens inst-
ruktioner för belastning/not- och spontlimning för parkettens kortändor. 4.  Slipning och ytbehandling av trägolvet kan tidigast ske 
efter 7 dygn.  OBS Bostik Parkettlim innehåller vatten som kan svälla träet. Endast obehandlad parkett ska limmas med Bostik Par-
kettlim då slipning ska ske efter limning. Vid limning av färdigbehandlad s k tunnparkett rekommenderas Bostik Maxi-Bond Par-
kettlim, som inte innehåller vatten. Limning mot underlag med fukthalt över 60% eller vid tillskjutande fukt får inte genomföras.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad.
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Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
PARKETTLIM



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Enkellim för våtlimning

Bindemedel Plastdispersioner med tillsats-
medel

Lösningsmedel Vatten

Konsistens Pastaliknande

Färg Gulbeige

Appliceringshjälpmedel Grovtandad spackel (t ex 
koromantspackel nr 2)

Monteringstid Inom 15 min, eller så länge 
full övervätning sker

Arbetsförhållanden Se punkt 1 "Arbetsbeskrivn-
ing"

Rengöringsmedel Vatten, innan limmet torkat. 
Torkat lim borttages med Bos-
tik Lim- och Penseltvätt

Densitet Ca 1,4 g/ml

Torrsubstans Ca 75%

Limåtgång 2 - 3 m2/l beroende på typ av 
parkett och underlag

Brandfarlighet Limmet är ej brandfarligt

Flampunkt -

Lagringsbeständighet Minst 1 år vid +10 till +20°C. 
Skyddas mot frost.

Egenskaper efter applicering

Temperaturbeständighet God

Ytbehandling Efter minst 7 dygns torktid vid 
18-22°C och 40-70% RF.

Skjuvhållfasthet 300-400 N/cm2
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