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A/S

Toote informatsioon:

Construction Extra 292
Ftalaadivaba ehitusliim raskete ja kergete materjalide kiiremaks paigaldamiseks
Üldkirjeldus ja tüüpilised kasutusalad:

Construction Extra 292 on neutraalne liim, mis taheneb õhuniiskuse
mõjul. Liim on lahustite ja ftalaatidevaba. Moodustab tugeva kuid
elastse liite, mis kannatab hoone osade omavahelisi liikumisi.
Construction Extra 292 on lõhnatu, kiiresti tahenev ning
märkimisväärse ilmastikukindlusega.
Construction Extra 292 on sobilik nii sise- kui ka välistingimustesse
kasutamiseks seintel, lael ja põrandal. Väga hea peeglite, paneelide
ja teiste ehitustahvlite kiireks ja ohutuks paigaldamiseks. Liimub laia
valiku materjalidega; puit, klaas, betoon, tellised, klaaskiud, värvitud
pinnad, Perspex, PVC ja mõningate kummidega.

Construction Extra 292 on neutraalne ehitusliim
kasutamiseks kohtades kus nakkuvus ja tugevus
on olulised. Liimub paljude materjalidega.

Füüsilised / keemilised omadused:

Liim:
Tüüp:
Sisaldab fungitsiidi:
Konsistents:
Säilitusaeg:
Pakendamine:

Kuivanud liim:
Värvitav:
Kõvadus:
Tõmbetugevus:
Elastsusmoodul (50%pikenemisel):
Elastsus:
Vastupidavus:

Niiskuskõvenev, neutraalne silaanmodifitseeritud polümeer(SMP) 1-komponentne
Ei
Tiksotroopne
24 kuud tihedalt suletud pakendis, jahedas
Toote nr.

Suurus

Värvus

29232

290 ml

Valge

29233

290 ml

Hall

29235

290 ml

Must

29262

600 ml

Valge

29263

600 ml

Hall

29265

600 ml

Must

Jah
Ligikaudu 60 Shore A (ISO 868) 1.9
2
N/mm (ISO 8339)
2
2.1 N/mm (ISO 8339)
+/- 20%
Temperatuur: ligikaudu. -40 °C kuni +90 °C
Ilmastiku
vastupidavus: Hea

Construction Extra 292 – Väljastamise kuupäev 31.10.2014 - Leht 1/2

www.danalim.com

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2

DANA LIM
Kasutusjuhend:
Ettevalmistus:

A/S

Kõik pinnad peavad olema puhtad, kuivad, rasva- ja tolmuvabad. Construction Extra 292
võib kasutada pindadel nagu tellised, betoon, puit, klaas, enamik metalle, enamused
värvitud pinnad ning mitmed plastikud ja kummid.
Praktikas võivad erinevate pindade nakkuvused erineda, seega on soovitatav enne
suuremahulise liimimise alustamist läbi viia test liimitavate materjalide vahel.

Kasutustemperatuur:

Kasutamistemperatuuri vahemik: +5 °C kuni +40 °C.

Kasutamine:

Construction Extra 292 kantakse joontena liimitavate materjalide pindadele, joonte vahe
5-20 cm vastavalt soovitud tugevusele. Mõned kasutusalad nõuavad spetsiaalseid
paigaldusnõudeid, alati järgi tootjapoolseid juhiseid.

Tootlus:

2 – 3 m²/padrun, olenevalt mõõtmetest ja soovitud tugevusest.

Kasutusaeg:

5 - 10 minutit, olenevalt pinna tüübist, materjalidest ning temperatuurist. Pindkuiv peale 1
kuni 1,5 tundi.

Kokkupanek:

Materjalid pressitakse hoolikalt kokku.
Paigaldades raskeid materjale võib olla vajalik materjalide toestamine kuni liim on
tahenenud.
Liim kuivab ligikaudu 2 mm päevas olenevalt niiskuse tasemest ja temperatuurist.

Peeglite paigaldamine:

Liim paigaldatakse vertikaalsete joontena 10cm vahedega peegli tagaküljele. Peegel peaks
olema toestatud kuni kaheks päevaks peale paigaldust.

Akustiliste plaatide paigaldus:

Construction Extra 292 paigaldatakse nelja joonena plaadi tagaküljele, seejärel pressitakse
plaat tugevalt vastu paigaldatavat pinda. Tavaliselt pole lisatoestus vajalik.

Puhastamine:

Tööriistasi on võimalik puhastada näiteks heptaani/ white spiriti või Wipes 915-ga.
Tahenenud liimi saab ainult mehaaniliselt eemaldada. Käed tuleks hoolikalt vee ja seebiga
puhastada.

Ohutus:
Ohumärgised:

Puudub

Lisainformatsiooni saamiseks vaata toote ohutuskaarti.

Selle toote informatsioonilehel olev info põhineb ulatuslikel laboratoorsetel testimistel ning praktilisel kogemusel ja on mõeldud aitama
kasutajal saavutada optimaalset kasutusmeetodit. Kuna kasutajapoolsed tingimused on meie kontrolli alt väljas ei saa me anda toote
kasutamisel saadud tulemustele garantiid. Toote infolehel olevad väärtused on tüüpilised väärtused andmaks suuniseid. Neid ei tohiks
kasutada kui toote spetsifikatsioone. Vaata samuti meie müügi- ning tarnetingimusi.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – TAANI – INFO@DANALIM.DK
TEL. (+45) 56 64 00 70 - FAKS (+45) 56 64 00 90 - TEHNILINE TEENUS TEL. (+45) 56 64 00 75
Construction Extra 292 – Väljastamise kuupäev 31.10.2014 - Leht 2/2

www.danalim.com

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2

