TEKNISKT DATABLAD
Tycroc Fast FIX
Snabbverkande mångsidigt vattenbaserat akryllim, starkt häftande direkt. Innehåller inga organiska
lösningsmedel och har kort bearbetningstid.

Användningsområden
För limning av Tycroc UHP skivor på olika underlag. Passar dessutom för många olika golv- och
väggbeläggningar såsom vinyl, kork, linoleum, PVC samt filt, olika mattbeläggningar, både
absorberande och icke absorberande ytor. Passar även för golv med golvvärme. Lämpliga underlag är
cement, självutjämnande golvblandningar, gipsskivor, plywood, betong- och träfiberskivor. Limmet ger
bra vidhäftning även på släta och absorberande ytor.

Användningsförhållanden
Användningstemperatur +18 °C till +25 °C. Relativ luftfuktighet i rummet bör inte överstiga 65 %.
Limmet och materialet som ska limmas bör innan limning ha ungefär samma temperatur som golvet
(+18 °C till +25 °C). Underlagsgolvets relativa fuktighet bör vara max 85–90% RH, beroende på
material. Vid behov fuktisolera. Underlagsgolv av betong eller utjämningsblandningar bör innan limning
helst grundbehandlas med vidhäftningsprimer. Vid montering av golv- och väggbeläggningar följ alltid
säljarens/tillverkarens instruktioner. Vid golvvärme måste nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas i
enlighet med golvbeläggningssäljarens/-tillverkarens instruktioner.

Bruksanvisning
Förarbeten: Underlaget måste vara monteringsfärdigt, d.v.s. med rätt bärförmåga, rent, torrt, fritt från
olja, damm och fett. Användningsförhållanden måste kontrolleras mot gällande byggföreskrifter och
standarden DIN 18356. Cement-, betong- och självutjämnande underlagsgolv samt ojämna, äldre och
sämre bärande underlagsytor ska slipas tills stark yta med bra vidhäftningsförmåga uppnås. Efter
slipning rengör ytan från slipdamm.
Applicering: Rör om limmet ordentligt innan applicering. Applicera limmet på underlaget med hjälp av
en limkam. Använd inte mer lim än du behöver för limning av golvbeläggning. Lägg på
golvbeläggningen direkt eller efter att ha låtit ytan stå öppen en kort stund. Bred ut limmet noggrant så
att det är fritt från luftbubblor och har bra kontakt med golvet. Bästa resultat uppnås med hjälp av en
roller som är avsedd för montering av golvbeläggningar. Försäkra dig om att hela golvbeläggningsytan
har bra kontakt med limmet.
Våtlimning: Applicera limmet med en limkam. Lägg på materialet som ska limmas på vått lim. Vid
våtlimning ska materialet inte läggas på senare än 20 minuter efter limmets applicering. Stryk fast
materialet hårt mot underlaget med hjälp av lämpligt arbetsredskap.
Dubbelsidig limning: Applicera limmet med en limkam. Lägg på materialet som ska limmas på det
våta limmet, dra därefter isär ytorna och låt limmet torka i 5-10 minuter innan du återigen pressar ihop
ytorna som ska limmas. Vid dubbelsidig kontaktlimning är det extra viktigt att beläggningen pressas
hårt mot underlaget. Vid limning i våtutrymmen måste alla skarvar i golvbeläggningen förslutas
vattentätt.

Åtgång för limning av Tycroc UHP skivor: ca 0,6 kg/m². Det motsvarar 1 x 15 kg plasthink per ca 25 m².
Mätt med B3 limkam. Åtgången skiljer sig åt beroende på limkam.
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Rengöring
Allt arbete med lim kräver renlighet. För rengöring från lim som inte torkat använd särskilda
rengöringsservetter eller använd vatten. För rengöring från härdat lim använd alkohol. Arbetsredskap
rengörs med vatten medan limmet fortfarande är vått.

Tekniska data
Egenskap
Arbetstid
Yttorr på
Torkningstid
Torrsubstansinnehåll
Temperaturbeständighet i härdad form

Enhet
minuter
minuter
mm/24 h
%
°C

Värde
5–20
60
24
70
-30 till +70

Ovan angivna värden har mätts vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Färg
Ljusgult, efter torkning beige.

Förpackning
15 kg plasthink.

Förvaring
Garanterad hållbarhetstid 18 månader efter tillverkning, vid lagring skyddat mot fukt, i sluten
originalförpackning på torr och sval plats vid temperatur +5°C till +30°C. Skydda produkten mot
frysning.

Avfallshantering
Töm förpackningen helt och kassera den i enlighet med gällande föreskrifter.

Säkerhet
Sörj för god ventilation när produkten används. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik stänk på huden
och i ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Förslut
förpackningen direkt efter användning. Arbetsprocesser måste anordnas så att direkt kontakt med
produkten utesluts. För närmare säkerhetsinformation se produktens säkerhetsdatablad (SDS).

Observera: Instruktionerna i detta dokument grundar sig på tillverkarens tester och ges i god tro. På
grund av olikheterna i material och substanser samt olika användningsmöjligheter som ligger utanför
tillverkarens kontroll tar tillverkaren inget ansvar för slutresultatet. Därför bör produktens lämplighet
alltid testas på plats i förväg.
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