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PRODUKTDATABLAD

2-K FOLIELIM (5+5 KG) 
632650

BESKRIVNING

Norgips 2-K Folielim är ett 2-komponentslim avsett för både limning och 

skarvförsegling av Norgips Våtrumsfolie. Kan även användas för montering av 

Norgips tätskiktsremsa, Norgips rörmanschetter och Norgips hörnmanschetter. 
Limmet appliceras med roller eller pensel. Förpackningen innehåller 2 delar, 

en påse med cementpulver och en dunk med dispersion. 

Norgips 2-K Folielim ingår i Norgips Foliesystem. Limmet är självhärdande och 

uppfyller branschkraven för skarvförsegling. Fungerar även för limning av folie 

på täta underlag. 

Följ alltid monteringsanvisningen för Norgips Våtrumssystem.

Blandning: Part :1 blandas med Part:2 till en jämn klumpfri massa i minst 2 

minuter med maskinvisp. Vätskedelen, (Part:l), hälls upp i hinken, varpå 

pulvret, (part:2), satsas långsamt i hinken under omrörning. Tillsätt därefter 5 

dl rent vatten och vispa upp massan igen till en smidig konsistens. 

Applicering: Sugande underlag skall förbehandlas med Norgips Primer, (spädd 

1:1 med vatten), för att uppnå tillräcklig monteringstid. Den färdigblandade 

massan påförs med pensel, roller eller 2 mm tandad spackel, (golv). Lägg på 

flödigt, (0,6 kg/kvm), varpå överskottet pressas ut mot foliekanterna. Vid 

skarvförsegling med överlapp eller skarvremsa är det viktigt att hela ytan under 

har full täckning, för att få en tät skarv. Efter skarvförsegling förseglas skarven 

med ytterligare lim. Blandningen ska förbrukas inom 3 timmar. 

 Rengöring: Verktyg rengörs omedelbart med ljummet vatten. Torkad produkt 

avlägsnas mekaniskt. 

BESKRIVNING AV PRODUKT 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

ARBETSBESKRIVNING 
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PRODUKTDATABLAD 2-K FOLIELIM (5+5 KG)

TEKNISK DATA 
Egenskaper før bruk

Färg Grå

Bindemedel Part 1: Polymerdispersion Part 2: Cement

Densitet 1,20 kg/liter

Användningstid Ca. 3 timmar.

Materialåtgång Ca. 0,6 kg/kvm

Torktid Ca. 6 timmar vid +20 °C, 50 % RF

Arbetstemperatur Kan appliceras från +5 °C til +25 °C

Förpackning Plasthink innehållande påse och dunk 

Lagring Svalt men frostfritt 

Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning vid +20°C.

Rengöring Omgående med ljummet vatten 

Brandfarlighet Sprider eller underhåller inte eld. 

Produkten innehåller cement och är märkt irriterande. För ytterligare 

information se säkerhetsdatablad. 

MILJÖ & HÄLSA 




