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Tetti Monteringslim NOBB modulnummer 23023393 
 

Produktnummer 
330510 

Produktnavn 
Monteringslim Tetti 290 ml. 

Nobb-nummer 
44299920 

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse 
Tetti monteringslim er et nøytralt fuktherdende monteringslim, fritt for løsemidler og 
phtalater. Gir en sterk og samtidig elastisk lim fuge. 

Tetti monteringslim er luktfri, hurtigherdende og har en meget god bestandighet mot 
klimatiske påvirkninger. 

Bruksområde 
Tetti monteringslim kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Utmerket 
til f.eks. sammenføying av Tetti våtromsplater, oppsetting av speil, paneler, 
akustikkpater, fliser, trappeneser mm.  

Hefter på de fleste materialer så som tre, glass, betong, murstein, plexiglass, malte 
flater mm. 

Farger 
Hvit 

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Limtype  Nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent. 
Konsistens Thixotropisk masse 
Holdbarhet 2 år i uåpnet embalasje ved tørr og kjølig oppbevaring 
Emballasje Patron, 290 ml. 
Overmalbar Ja 
Hardhet Ca. 60 Shore A (ISO 868) 
Bruddstyrke 3.0 N/mm² (ISO 37) 
Bruddforlengelse 200 % (ISO 37) 
Elastisitet ±20% 
Bestandighet Temperatur . ca. -40 - +90 °C 
Klimatisk aldring God 
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3. MONTERING/UTFØRELSE

Bruksanvisning:  
Forberedelse av materialer: Flatene som skal limes skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse 
partikler. Tetti monteringslim kan brukes på, utover Tetti våtromsplater, overflater som murstein, betong, eternitt, tre, 
glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.  
Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheft forsøk 
før igangsettelse av især store oppgaver. 

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. 

Påføring: Tetti Monteringslim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 
cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens 
veiledninger.  
Ved sammenføying av Tetti våtromsplater skal minimum 2 limstrenger påføres ca. 7-10 mm fra hver ytterkant av 
platen. 
Forbruk: 2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav. 

Monterings tid: Monter innenfor 10-20 minutter etter påføring av limstrenger. 

Montering: Emnene presses omhyggelig sammen.  
Ved oppsetting av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å 
understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.  

Lim fugen herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur. 

Rengjøring: verktøy rengjøres og lim fjernes med terpentin. 
Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. 
Hender og hud vaskes med såpe og vann. 

NS 3420-kode for utførelse 

NS 3451-kode for bygningsdel 

Referanse til NBI byggdetaljer 

Transport og lagring 
Lagres tørt og kjølig 
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4. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten 
08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det som er nevnt i 08 04 09. 

15 01 10 Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall. 
 

 
5. HMS-REFERANSER 
Tetti monteringslim inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer. 
Se punkt 6. og HMS-datablad. 
 
 
Miljødeklarasjon, miljømerking 
- 
Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1) 
-  
  

 
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer 
Tetti monteringslim oppfyller kravet for M1-certifiering. 
Report No. 392-2014-00230501_02, utstedt av Eurofins Product Testing A/S.NA 
      
CE-merking 
      
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 
 

 
7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør Askøy Murerverktøy AS 
Adresse Storebotn 65 
Postnr. og poststed 5309 KLEPPESTØ 
Telefon 55 94 74 94 
Telefaks 55 94 74 95 
E-post ragnar@askmur.no 

Internett www.askmur.no 
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