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Lim & Golv Elast
Tillsats för fästmassor

Användningsområde:  » Tillsatsmedel för tunnbäddsfästmassor.

 » Kan användas inom- och utomhus.

» Flytande tillsatsmedel för Knauf Fästmassor samt
 Knauf Golvavjämningsmassa, Knauf Fall- & Reparationsspackel.

 » Med denna tillsats kan ovanstående fästmassor användas för plattsättning på 
spånskivor, befintliga keramiska plattor, värmegolv, terrasser o.s.v.

Produktegenskaper:  » Förbättrar kraftigt egenskaperna hos fästmassor. 

 » Mycket hög vidhäftningsförmåga

 » Bruksfärdig 

 » Fri från lösningsmedel

 » Höjer motståndskraften 

 » Koncentrat

 » Gör fästmassan mer flexibel

 » Ger ett vattenbeständigt skikt enligt DIN 1048.
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Tekniska specifikationer: Användningstekniska data

Lim & Golv Elast: Produktinformation
Oktober 2012

+ Knauf Lim & Golv Elast

Bearbetnings- och underlagstemperatur: +10oC till +25oC

Blandning:

 » Knauf Bygg & Kakel Fix 5 kg: 1,0 l Elast/0,6 l vatten
25 kg: 5,0 l Elast/3,0 l vatten

 » Knauf Spezialkleber Bodenfliesen: 20 kg: 2,0 l Elast/2,8 l vatten

 » Knauf Golvavjämningsmassa: 20 kg: 0,8 l Elast/2,6 l vatten

 » Knauf Fall- och Reparationsspackel 5 kg: 0,25 l Elast/0,8 l vatten

 » Knauf Fließspachtel allround 25 kg: 1,0 l Elast/4,0 l vatten 

 » Knauf Füllspachtel Aussen 5 Kg: 0,4 l Elast/0,85 l vatten

Öppentid*: Knauf Golv & Lim Elast förkortar öppentiden med ca. 5 minuter

Brukstid*: se aktuell fästmassa

Gångbar Knauf Golv & Lim Elast förlänger väntetiden med ca. 1 dygn

Fogning*: se aktuell fästmassa

Belastningsbar*: se aktuell fästmassa

Temperaturbeständighet: -20oC till +80oC

*Riktvärde vid +23°C och 50 % relativ luftfuktighet. 
**Varierar med underlagets sugförmåga.

Materialtekniska data

Bas: Flytande dispersion med butylakrylat-styrol-kopoly-
merisat

pH-värde: ca. 7

Färg: vit till färglös

Lukt: Mycket svag

Hållbarhet: ca. 12 månader

Förvaring: svalt och torrt

Förpackning: 5 l polyetenhink

Produktnummer/EAN-kod: Knauf Lim & Golv Elast
5 l: 253760 / 40 06379 078318 
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Säkerhetstekniska 
data:

Innehåller inga hälsovådliga ämnen, ej märkningspliktig

Åtgärder vid hud- 
och ögonkontakt:

Låt inte Knauf Lim & Golv Elast torka på huden. Skölj med vatten och tvätta bort med tvål.

Bär skyddsglasögon vid stänkrisk. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rinnande 
vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Lim & Golv Elast: Produktinformation
Oktober 2012

Blandning: Knauf Lim & Golv Elast är ett koncentrerat tillsatsmedel som tillsätts vid blandning av 
fästmassor. Blandningsförhållanden anges i tabellen.

Arbetsanvisning: Som tillsatsmedel:
Knauf Lim & Golv Elast blandas ut med vatten (se tabell). Rör sedan ned torrbruket i denna 
blandning. Följ anvisningarna på produktförpackningen. Låt vila i 5 minuter och rör om 
igen
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Ytterligare information:  » Knauf Lim & Golv Elast ska endast användas i temperaturer mellan +5°C och +25oC

 » Vid högre temperatur och uppvärmt underlag förkortas bearbetningstid och härd-
ningstid, medan de förlängs vid lägre temperatur och hög luftfuktighet.

 » Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning.

» Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.knaufexpert.eu

Anteckningar:

Knauf Expert 
Radiatorvägen 11
702 27 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 fortlö-
pande. 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


