
PU204

Trälim P.U.

Användningsområde

Främst för trälimning men kan även
användas som konstruktionslim. Fäster
mot trä, aluminium, stål, betong och
vissa hårda plaster etc.

Utmärkande egenskaper

• Vattenfast
• Extremt hög hållfasthet
• Utfyllande
• Uppfyller kraven i SS-EN 204/205
Klass D4

Beskrivning
Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga
fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet.
Har god inträngning i porösa material eller material med
cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Kulör
Brungul

Förpackning
250 ml flaska (6/kartong)
750 ml flaska (6/kartong)

Beredning
• Se till att ytorna som skall limmas är

Applicering
• Skaka limmet.
• Tillse att materialet innehåller 8% fukthalt, om inte
så behöver båda ytorna fuktas med vatten genom
dimsprayning.

• Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
• Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
• Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialen
skjuts ifrån varandra, då limmet skummar under
härdningsprocessen.

Rengöring
Vått lim kan lösas men aceton, härdat lim är ej lösligt.

Begränsningar
Ej för material som inte kan läggas I press eller fixeras med
tving.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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PU204

Trälim P.U.

Teknisk information

Densitet Ca 1,16
Åtgång 0,1-0,3 lit/m²
Torrhalt 100%
Öppentid vid +20°C 65%, RH Ca 1 timme
Presstid vid +20°C 65%, RH Ca 3 timmar
Presstryck 2 -8 kg/cm²
Härdtid Slutlig uthärdning ca 1 vecka
Användningstemperatur +15°C - +25°C
Lagring Bör lagras på torr plats vid +10°C till +20°C.
Lagringstid 12 månader i väl tillsluten förpackning.
Åtgång 0,1-0,3 lit/m²
Träfuktighet Minimum 8%


