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Vatnsfráhrindandi límborði með miklum límkrafti

Vatnsfráhrindandi límborði með mikla viðloðun fyrir gluggasyllur og 
steypuskil. Má líma á tré og múr.  Hentar vel fyrir uppgerð gamalla húsa 
og nýbyggingar.

  Lokar fyrir vatnsleka. Hrindir vatni og ver gegn raka 

  Mjög mikil viðloðun og er einnig hægt að líma á kalda og örlítið raka fleti

  Mjög teygjanlegur borði og dregst ekki til baka eftir ásetningu. Fellur vel að   
 undirlagi og hornum.

  Límist vel á steinefni

  Þéttir nagla- og skrúfugöt

Wasserführendes Anschlussklebeband
mit hoher Klebkraft
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MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
D-Schwetzingen
Þýskaland
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Netfang: info@proclima.de

Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftir 
bestu vitund réttar miðað við rannsóknir og 
reynslu okkar við útgáfu. Við áskiljum okkur 
rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnan-
na við frekari þróun og gæðarannsóknir á 
einstökum vörum. Við munum upplýsa um 
allar breytingar þegar þær eru gerðar.

Söluaðilinn:

Vatnsfráhrindandi límborði með miklum límkrafti   

Afgreiðsluform:
V.númer birgja Strikanúmer Lengd Breidd Fj.í pk. Pk/bretti Þyngd (kg/pk)
15361 4026639153616 20 m 10 cm 3 60 11,5 kg

14134 4026639141347 20 m 15 cm 2 60 11,5 kg

14135 4026639141354 20 m 20 cm 2 42 15,5 kg

14732 4026639147325 20 m 30 cm 1 60 11,5 kg
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Wasserführendes Anschlussklebeband
mit hoher Klebkraft

Tækniupplýsingar
Eiginleikar Efni

Burðarefni: Teygjanleg PE-Burðarfilma

Efni: Butýl - gúmmí með akrýl

Yfirefni: Sílíkonborin PE-filma

Eiginleikar Staðlar Gildi

Litur: Gúmmíefni : grátt, filma: svört

Þyngd: DIN EN 1849-2 U.þ.b. 1,9 kg/m²

Þykkt: DIN EN 1849-2 u.þ.b. 1,1 mm

sd-gildi: DIN EN 1931  > 100 m

Veðurþol: 3 mánuðir

Vinnuhitastig: -10 °C til +35 °C

Hitaþol: Stöðugt -20 °C til +80 °C

Geymsla: Á köldum og þurrum stað

Skerið bandið af sem stendur út fyrir lárétta 
límflötinn. Skerið bandið 15 mm frá kantinum 
svo hægt sé að líma brún niður með veg-
gnum. 

Skerið bandið af sem stendur út fyrir lóðrétta 
límflötinn.

Tilbúin gluggasylla með EXTOSEAL ENCORS. Að 
lokum er múrað eða klætt yfir flötinn.
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Festa vatnsbrettiSkerið lóðrétta afganga af Skerið lárétta afganga af

Mælið rétta lengd (breidd +2x20 cm) og skerið 
til. Losið filmuna af í smáum hlutum og þrýstið 
bandinu á límflötinn. 

Líma skal u.þ.b. 20 cm upp frá horni og líma 
það einnig á fagið.

Losa skal filmuna smám saman og líma á undirlagið. 
Notið plastsköfu til að þrýsta límbandinu niður og í 
horn.

Límið uppfrá horni Lím á undirlagi
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Lím á samskeyti


