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1-komponent allround montagelim  

• Velegnet til montering af lette og tunge materialer på et  
bredt udvalg af underlag

• Stærk og elastisk limfuge
• Velegnet til montering af f. eks. spejle, paneler, fliser,  

trappeforkanter, pladematerialer mm.
• Opnår hurtigt god klæbestyrke
• Inden- og udendørs anvendelse på gulv, væg og loft
• Overmalbar
• Meget bestandig over for klimatiske påvirkninger
• UV-bestandig
• Meget lav emission EC1 plus
• Opfylder DGNB 2020 kriterier: Kriterie 11 / kvalitetstrin 4
• Kan indgå i Svanemærket byggeri via Nordic Ecolabelling 

Produkt
1-komponent Silan Modificeret Polymer (SMP).

Neutralt hærdesystem.
Fri for opløsningsmidler.

Farve
Leveres i farven hvid.

Forbrug
2 - 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav

Emballage
290 ml/patron.

Underlag
Beton, mursten og KC-mørtelbaseret puds.
Træ.
Eternit- og cementbaserede plader.
Plexiglas og glasfiber.
Malede overflader.
De fleste typer metaller.
Flere plast- og gummityper.

Forbehandling
Underlag/hæfteflader skal være helt rene, tørre og frie for løse partikler, fedt- og oliestoffer, snavs mv. 
Alt efter hvilket underlag, der skal monteres på, afrenses fedt, olie og sæberester med enten Alfix Grundrens 
eller sprit, acetone eller andet velegnet opløsningsmiddel.
Kontrollér at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte underlag, bør der altid udføres en 
prøvemontage inden opstart af opgaven.

Brugsanvisning 
Alfix Montagelim påføres generelt i limstrenge på underlaget eller materialet, der skal monteres.
Indbyrdes afstand mellem limstrengene er 50 – 200 mm afhængig af styrkekravet.
Følg altid leverandørens anvisning for montage af materialet.

Materialet presses omhyggeligt sammen med lim og underlag.
Ved montering af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødven-
digt at understøtte materialet for lodret bevægelse samt suppleret med sikring for at falde ud fra for eksempel 
væggen indtil Alfix Montagelim er hærdet op.
Montering af spejle: Her anvendes der lodrette limstrenge med ca. 100 mm mellemrum. 
Spejle understøttes i min. 2 døgn – også imod at falde ud fra væggen.

Rengøring
Uhærdede limrester fjernes med terpentin på en klud.
Hærdede limrester kan kun fjernes mekanisk.
Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.
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Henvisninger
Sikkerhedsdatablade

Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan finde på Alfix hjemmeside, via QR koden på produktemballage 
eller i Alfix app, der findes i App Store eller Google Play.

I tvivlstilfælde og for yderligere informationer vedrørende kemikalieresistens, kontakt Alfix Service-tekniske 
afdeling.

For seneste ajourførte udgave af nærværende produktinfo, se www.alfix.com

Tekniske data
Arbejdstemperatur  +5°C - +40°C
Temperaturbestandighed -40°C - +90°C
Brudstyrke  3,0 MPa
Brudforlængelse  200 %
Huddannelse  4 - 8 minutter afhængig af aktuelle klimatiske forhold
Hærdehastighed  Ca. 2 mm/døgn afhængig af aktuelle klimatiske forhold
Hårdhed   Ca. 60 shore A
Bevægelse  +/- 20 %
Klimatisk ældning  God
Lagertid   24 måneder ved tør og kølig opbevaring i uåbnet emballage


