
1-komponents lim för montering av glasblock och byggelementskivor

Produktdata
Nr B 12-02
Nov 12
MBE 7

Sortiment
Beteckning Förpackning Färg 

Monteringslim FB 56 290 ml patron Vit

Materialåtgång
2-3 patroner (diameter 3 mm) räcker till ca 1m2  skärmvägg.

Produktbeskrivning
Är ett neutral fukthärdande montagelim, utan lösningsmedel och 
phthalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk lilmfog, som upp-
tar eventuella rörelser i byggnationen.
Monteringslim FB 56 är luktfri, snabbhärdande och har en mycket 
bra väderbeständighet i olika klimat.

Tekniska data
Densitet 1450 kg/m3

Lägsta appliceringstemperatur +5°C
Högsta appliceringstemperatur +40°C
Skinnbildningstid Ca 5 min. vid rumstemp.
Hårdhet Ca 65°, ±5° Shore A(ISO868)
Temperaturbeständig -40°C och +90°C
Åldringsbeständighet God
Töjbarhet 200% (ISO37)
Brytstyrka 3,0 N/mm2  (ISO37)
Torktid 2 mm/dygn beroende på 
 fuktighet och temperatur

Kemisk resistens
Kemikalieresistensen är begränsad till utspädda syror och baser 
samt normalt rengöringsmedel.

Användningsområden
Kan användas både ute och inne. på vägg, tak och golv, limning 
av glasblock och byggelementskivor. Mycket bra vid montering av 
speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan 
stöd. Häftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mur-
sten, glasfiber, målade ytor, de flesta metaller och plaster.

Underlag, förarbeten
Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och 
damm.

Applicering
Monteringslim FB 56 appliceras med hand- eller tryckluftspruta. 
Innan limmet härdat ska eventuellt spill avlägsnas. Ohärdat lim kan 
avlägsnas med lacknafta. Ev. härdade rester avlägsnas mekaniskt.

Monteringslim

FB 56 High Tack

Montering av skärmvägg
De första monteringslisterna mot golv och vägg justeras in såväl 
horisontellt som vertikalt. Det är lämpligt att sätta dessa lister med 
FB 56 en dag före montering av glasblocken.
Montera med FB 56 alla lister och glasblock med två parallella 
limsträngar (diameter 3 mm). Monteringslisterna skall förses med 
lim på båda sidor. Limmet skall fästa mot glasblockets alla sidor. 
Monteringslisterna skall alltid rama in monteringen.

När väggen är klar fogas den på båda sidor med Höganäs 
KlinkerFog. Sanitetssilikon används i fogarna mot golv och vägg.
Full styrka uppnår väggen efter ca 3 veckor.
Eventuella avslutningsskenor fästes med Monteringslim FB 56, täta 
med sanitetssilikon i hörn mot glasblocken.

Lagring och transport
Monteringslim FB 56 skall lagras och transporteras torrt och frost-
fritt. Lagringstiden är därvid för oöppnad förpackning 12 månader.

Skyddsföreskrifter
Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar användas.

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
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