
För limning av skarv- och tätkomponenter till FB 4 Tätduk

Produktdata
Nr B 79300
Dec 15
MBE 7:70

Sortiment
Beteckning Förpackning Färg

TubLim FB 44 300 ml patron Grå 

Materialåtgång
10-11 meter folieskarv/patron (genomsnitt).

Produktbeskrivning
Färdigblandad lim på tub som fäster på många underlag.

Tekniska data
Densitet 1,46 kg/l (20C°)
Lägsta appliceringstemperatur +5-40°C
Torktid v/23°C och 50% RF:
Fingertorr:  20-40 min.
Full härdning:  3-24 timmar

Användningsområden
Till limning av FB4 tätduken överlapp och förseglingar. Fungerar 
även till att limma kakel, metall och plast när materialet är rengjort.

Förbehandling av underlag
Metall och kakel rengörs med aceton, plast ska ruggas upp innan 
limning.
För att säkerställa en snabb och fullständig limeffekt bör materialet 
eller underlaget fuktas med en våt svamp innan applicering.

Utförande
FB 4 Tätduken:
FB 44 appliceras på förfuktade FB4 tätdukens folieskarv och spack-
las ut med en fintandad specialspackel. Använd så mycket lim att 
överlapp blir täckt. Tryck den övre folien ner i limmet. 

Limma komponenterna: 
Rörmanschetter, inner/ytterhörn och remsor.
FB4 appliceras på den förfuktade FB4 tätduken och spacklas ut 
med en fintandad specialspackel. Förfukta undersidan på 
rörmanschetter, inner- och ytterhörn innan dessa monteras. 
Använd så mycket lim att förseglingar blir täckta. 
Tryck förseglingarna ner i limmet.

Under härdning får inte värmefläkt, avfuktare och liknande 
förekomma i närheten.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil 
18 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

TubLim FB44
Skyddsföreskrifter
Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt REACH 
förordningen.
Produkten är inte märkningspliktig.
Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas.
All övriginformation finns i säkerhetsdatabladet.

Försäljning
CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och 
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste 
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom 
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB,  Box 501,  267 03  Ekeby,  Tel. 077-447 35 00  Telefax 077-447 36 46  www.cchoganas.se
Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår 
kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.


