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FIX TAC
Produktbeskrivelse
Beskrivelse av produktet
FixTac er et vannbasert fikseringslim fritt for
lettflyktige løsningsmidler med en lettpåført
konsistens. FixTac oppfyller
klasse EC1

Anvendelsesområde
FixTac er et fikseringslim med tapeeffekt for
tekstil- og PVC-belegg på gulv. Underletter
bytte av gulvbelegg. Fungerer både på
sugende og tette underlag. Kan også
brukes til skjøteløs belegging av PVC
materialer opp til 20 m².

Arbeidsbeskrivelse
Følg i første rekke materialprodusentens
anvisninger. Opplysningene under utgjør kun
kompletterende opplysninger til selve
limingen.
Liming på sugende underlag.

1. Underlaget skal være rent, fritt for støv og
være sugende. Ved liming mot
betongunderlag må fuktinnholdet ikke
overstige de angitte maks verdiene som
angies i NS 3420. Lim,
belegging og underlag bør ha en
temperatur +18 til +25°C. Luftfuktigheten
bør være 30 - 70% RF.
2. Limet påføres med rull eller
limsparkel. La limet tørke til en
transparent klebrig limfilm. Tørketid ca 15-30
minutter.
3. Legg ned flisen/belegget så snart limet har
tørket. Press/gni ut all luft under
gulvmaterialet. For best resultat bør en valse
benyttes.
4. Kontroller at tapeeffekten mellom lim og
belegg er god.
Liming på ikke sugende underlag.
1. Underlaget skal være rent, fritt for støv og
fritt for voks og polish. Det er også viktig at
f.eks. PVC-belegg som skal belegges har bra

vedheft mot underlaget.
2. Limet påføres med rull eller
limsparkel. La limet tørke til en
transparent klebrig limfilm. Tørketid ca 30-45
minutter.
3. Legg ned flisen/belegget så snart limet har
tørket. Press/gni ut all luft under
gulvmaterialet. For best resultat bør en valse
benyttes.
4. Kontroller at tapeeffekten mellom lim og
belegg er god.

Arbeidsbeskyttelse
Miljø og helse
Produktets innhold er, ifølge gjeldende
Lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseeller brannfarlig.
For ytterligere informasjon, se
sikkerhetsdatabladet.

Tekniske data
Egenskaper før påføring
Limtype:
Farge.
Konsistens:
Densitet:
Tørrstoffinnhold:
Løsningsmiddel:
Brannfare:
Arbeidsforhold:
Forbruk:
Tørketid:
Lagring:
Forpakning:
Rengjøring:

Polymerbasert fikseringslim
Hvit
Tyntflytende
ca 1 kg/liter
ca 50 %
Vann
Ikke brannfarlig
+18 til 25°C og 30 -70% RF.
5-10 m²/liter avhengig av underlag og belegg.
15-45 minutter. Montering og ventetid avhengig av
temperatur, luftfuktighet og underlag.
1 år i tett forpakning og ved +5°C til +30°C.
10 liters spann
Vann før limet har tørket. Tørket lim og verktøy
rengjøres med Bostik Lim- og Penselvask

Egenskaper etter påføring
Farge:
Limoverflate:

Transparent
Klebrig

