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Bygglim
 

 
 

 
 
 
CE-merket ihht EN998-1.
 
 
Emballasje
 

 
Sekk med 25 kg pulver.
 
 
 
 
Andre egenskaper

 
 
 
 
Håndtering og oppbevaring
 
I originalforpakning til (se forpakning). Dette produktet er kromatredusert. Denne egenskap garanteres frem til lagringstidens utgang. Se

Oppdatert: 18.11.2014
Utskrevet: 26.05.2023

Kort beskrivelse Mineralisk sementbasert lim med
meget høy heftevne og høy stabilitet.

Bruksområde Bygglim benyttes for limning av
PAROC Himlingslamell CGL 20cy.
Bygglim kan benyttes inn- og
utvendig på alle mineraliske og neste
alle organiske underlag.

Forpakning Sekk

Andre egenskaper

Egenskap Verdi I henhold til

Appliceringsanvisning Underlaget må være rent, tørt og
tett. Porøste og sterkt sugende
underlag skal grunnes. Innvendig
gips grunnes. For grunning
anbefales StoPrim Plex. På malte
flater med rester av maling skal
alltid en test utføres først (>0,2
N/mm²). Laveste arbeids- og
underlagstemperatur er +3°C i luft
og +5°C på underlag. 25 kg
Bygglim blandes med 5,75 liter
vann. Blande godt og la hvile ca 5
minutter. Rør rundt igjen før bruk.
Legg på Bygglim for hand eller med
maskinsprøyte med max 40 meter
slange.

Bruksanvisning 4-5 kg/m2 ved liming på slette
underlag.
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informasjon om lagringstid i nummeret på forpakningen. Forklaring: Siffer 1 = årets siste siffer, siffer 2 + 3 = uke.Eksempel: 5080013223 –
lagringstid garanteres til og med uke 8 år 2015.
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PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no
Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte
eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de
tekniske egenskapene til produktene vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører
og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriell. På grunn av
kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group.
This data sheet is valid in following countries: Norway.
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