
Sementbasert flislim

12.02

PRODUKTBESKRIVELSE

 er et sementbasert pulverlim for 
setting av keramiske fliser, klinker, skifer, 
mosaikk, marmor og tegl på gulv og 
vegger.

 inneholder spesialsement, sand, 
samt plastiserende og heftforbedrende 
stoffer. Dette gir et fleksibelt lim med
forbedret klebeevne.

BRUKSOMRÅDE

 kan benyttes både ute og innendørs. 
 kan også benyttes på steder med stor 

fuktbelastning og mange fryse/
tinesykluser. 
I svømmebasseng og på steder med stor 
kjemisk belastning anbefales et epoxy-/
sementbasert lim, Epofug.  kan 
anvendes på underlag av puss, mur, 
betong, gips, malte flater, gamle fliser og 
harde vinylbelegg.  gir et tixotropt 
lim, velegnet for horisontale så vel som 
vertikale flater uten fare for sig av fliser.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort og fritt for 
støv, fett, oljer og andre forurensninger. 
Sterkt sugende underlag, f.eks. gips- eller 
sponplater, skal primes med 
E10/Primer E-10 før liming. Malte flater, 
gammelt vinylbelegg og glatte flater mattes 
og avfettes før priming. I våtrom skal 
Våtromsnormens krav til fuktsperre og 
membran følges. 

Sementbaserte underlag bør ikke ha noe 
svinn etter setting av flis med . Det er 
derfor viktig at støpemasser har herdet 
tilstrekkelig i forkant (minimum 28 døgn), 
med mindre det benyttes støpemasser med 
spesielle bindemidler.

Blanding

 strøs i ca. 0,3 ltr. rent, kaldt vann pr. 
kg pulver og blandes med drill og visp til 
kremaktig konsistens. La limet stå og 
trekke noen minutter før det omrøres 
igjen. Bland ikke mer enn det som benyttes 
innen 60 minutter.

Påføring

 trekkes på underlaget med tannspar-
kel. For å sikre en god heft til underlaget 
kan først et tynt lag av  trekkes ut 
med den rette siden av sparkelen, før den 
ønskede mengden lim legges på med 
tannsparkel. 

Setting av flis / fuging

Flisene settes innen 20 minutter, før limet 
danner skinn. Vær oppmerksom på at 
sterkt sollys, vind, høye temperaturer eller 
sterkt sugende underlag vil redusere 
åpentiden til limet.

Skulle limet danne skinn skal det ikke 
fuktes med vann, da dette virker mot sin 
hensikt. Limet trekkes da ut på ny, slik at 
overflaten blir fersk.

Flisene settes med et godt trykk for å sikre 
en god dekning mellom lim og flis.

Flisene skal ikke vaskes eller utsettes for 
regn i minst 24 timer etter liming med 

. De må dessuten beskyttes mot frost 
og sterk sol den første uken. 

Fliser installert med  vil være klare 
for lettere belastning etter 24 timer. 

Fuging kan skje etter 24 timer med 
fugemasser i  /Megafug serien. 

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann mens limet  
er ferskt. Herdet materiale må fjernes 
mekanisk.

Liming av isolasjonsplater

 er også velegnet for liming av 
isolasjonsplater som f.eks. Isopor e.l.  
til de fleste underlag.

Temperatur

Liming skal skje ved temperatur over +5°C i 
underlag og luft. Temperatur over +25°C vil 
gi redusert bruks- og åpentid som kan 
redusere kvaliteten på sluttresultatet.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon 
- se eget HMS-datablad.
HMS-databladene finnes på
www.modena.no

Produsent:
Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www. resconmapei.com
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NB! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktidentitet:
Type:
Farge:
Lagringstid:

pulver
grå
12 mnd. på tørt sted i originalemballasje

Bruksegenskaper
(ved +20°C, 50 % R.F.)

Blandingsforhold:
Konsistens:
Blandingens densitet:
Blandingens brukstid:
Brukstemperatur:
Åpentid:
Justering av flis:
Klar for lettere belastning:
Fuging av vegger:
Fuging av gulv:

ca. 7,5 liter vann til 25 kg pulver
pasta
ca. 1,55 kg/dm3
over 60 minutter
fra +5°C til +30°C
ca. 20 minutter
60 minutter
etter 24 timer
etter 4 – 8 timer avhengig av absorpsjon
etter 24 timer

Produktegenskaper
Heftegenskaper
- 28 dager 2,0 N/mm2

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse 
representerer vår nåværende kunnskap og 
erfaring om produktene.
All ovenstående informasjon må likevel betraktes 
som retningsgivende og gjenstand for vurdering. 
Enhver som benytter produktet må på forhånd 
forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål enn 
anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Alle 
leveranser fra Modena-kjeden skjer i henhold  
til de til enhver tid gjeldende salgs- og 
leverings-betingelser, som ansees akseptert  
ved bestilling. 
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