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Kakel Lim
Bruksfärdigt dispersionslim

Användningsområde:

» För vägg.
» Kan användas inomhus i bostadsrum, källare.
» För kakel på vägg.
» Vattenfast.
»» För sättning av kakel och montering av EPS-cellplast, akustikplattor och
mjuka fiberskivor.
»» För alla mineraliska grundputser, befintliga keramiska plattor, fuktbeständiga spånskivor (V100), lättbetong, cement, gips- och gipsfiberskivor m.m.
»» Idealisk för reparationer och byte av enstaka kakelplattor.
»» Högflexibel, därför lämplig även för spån- och fibercementskivor.

Produktegenskaper:

»» Bruksfärdigt, flexibelt och lösningsmedelsfritt dispersionslim.
»» Mycket hög vidhäftningsförmåga
»» Enastående hängförmåga, även stora plattor kan fixeras med stor precision.
»» Idealisk för befintliga keramiska plattor, glidbeständig utan primer.
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Tekniska specifikationer:

Användningstekniska data
Knauf Kakel Lim
Bäddtjocklek:

3–6 mm

Bearbetnings- och underlagstemperatur:

+5°C till +25°C

Öppentid*:

ca. 20 minuter

Korrigeringstid*:

ca. 10 minuter

Fogbar* **

ca. 5 dygn

Belastningsbar*:

ca. 7 dygn

Temperaturbeständighet:

-10°C till + 80°C

*Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. **vid genomhärdat lim

Åtgång, exempel
Tandning

Åtgång

3 mm
6 mm

ca. 1,5 kg/m2
ca. 2,4 kg/m²

Materialtekniska data
Bas:
Hållbarhet:
Förvaring:
Förpackning:
Produktnummer/EAN-kod:

Dispersionslim med mineraliska fyllnadsmaterial och
organiska tillsatser, lösningsmedelsfri
minst 15 månader
svalt och torrt, frostfritt
hink i polyeten
Knauf Kakel Lim
3 kg: 253761 / 4006379078325
7 kg: 253753 / 4006379078257

Säkerhetstekniska data
Innehåller inga hälsovådliga ämnen, ej märkningspliktig.

Åtgärder vid hud- och ögonkontakt
Vid kontakt med huden
Tvätta med tvål och vatten.
Vid kontakt med ögon
Skölj noggrant med rinnande vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Vid förtäring
Skölj munnen omedelbart, drick rikligt med vatten, kontakta läkare.
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Förarbeten:

Knauf Kakel Lim kan användas på alla jämna underlag, t.ex. betong, gjutna golv, lättbetong,
cementfiberplattor, gips- och gipsfiberskivor, kalkputs och kalkcementputs.
Underlaget ska vara stabilt, fast, torrt, rent och fritt från damm och skiljemedel. Underliggande puts måste vara minst 1 cm tjock och utförd i ett lager. Fast sittande vattenfast färg
ruggas upp eller slipas noggrant. Ej vattenfast färg avlägsnas.
Viktigt att tänka på innan plattsättning på spånskivor:
Träunderlag ska i allmänhet skyddas mot fukt.
Fuktbeständiga spånskivor (V100) måste vara fastskruvade, böjstyva och limmade i not
och fjäder. På väggar kan plattsättning ske direkt på fuktbeständiga spånskivor.

Grundbehandling:

Kraftigt sugande underlag som lättbetong, kalksandsten o.s.v. ska grundbehandlas med
Knauf Special Häftprimer (utblandad 1:4 med vatten).
Sugande underlag som cementplattor, gips- och gipsfiberskivor o.s.v. ska grundbehandlas
med Knauf Startprimer (bruksfärdig).
Träunderlag ska grundbehandlas med Knauf Special Häftprimer (utblandad 1:1 med vatten).

Arbetsanvisning:

Applicera ett tunt men täckande lager Knauf Kakel Lim med spackel eller stålbrätte (kontaktskikt). Dra därefter ut fästmassan till önskad tjocklek med en tandspackel. Placera och
tryck fast plattorna i fästmassan.
Vid skinnbildning måste limmet avlägsnas och nytt lim dras ut (prova med ett finger).
Vid läggning av keramik på keramik, rengör underlaget noggrant med Knauf Intensiv Rengöring och låt torka. Primer är inte nödvändig.
Innan fogning måste limmet torka fullständigt.

Ytterligare information: »» Knauf Kakel Lim ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och 25°C.
»» Vid högre temperatur och uppvärmt underlag förkortas bearbetningstiden. Undvik
direkt solljus.
»» Använd inte limmet på andra tätskikt som Knauf Tätskiktsmassa.
»» Träunderlag måste skyddas mot fukt.
»» Lämna plats för mjukfogar i hörn och anslutningar vid plattsättning. Överta befintliga
rörelsefogar.
»» Knauf Kakel Lim får inte blandas med något annat material.
»» Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning.
»» Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.
eu.
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Certifieringar:

EN 12004-certifiering: D1TE

Anteckningar:
Knauf Expert
Radiatorvägen 11
702 29 Örebro

Knauf Kundservice:
Tekniska frågor: 0771 - 611 610 Hemsida:
www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktillfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens
användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som
allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan
garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver
vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.
Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, oktober 2010
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