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Classic ELASTIC
LØSEMIDDEL & PVC FRITT, EN-KOMPONENT LIM FOR TREGULV OG
PARKETT.
Produktbeskrivelse:
Classic ELASTIC er et enkomponent, luftfuktighetstørrende, polyuretan elastisk lim med 100%
tørrstoffinnhold. Etter gjennomherding, gir limet en svært holdbart, men allikevel fleksibelt feste
til de fleste underlag. Classic ELASTIC fanger opp og gir etter for bevegelser i konstruksjoner
og treverket under varierende temperaturer og luftfuktighet uten å slipe taket i underlaget. Gir
glimrende beskyttelse mot fuktinntrenging fra undersiden og elde. Inneholder ikke vann.
KARAKTERISTIKK OG FORDELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løsemiddelfri
Ingen volumendring – krymper ikke
Permanent fleksibel
Luktfri
En-komponent – renslig og enkel å bruke – ingen blanding
Avgir intet avfall under bruken
Tom-emballasje representerer ingen miljøtrussel og kan kastes i vanlig
avfallsbeholder.
Gir sikkert feste mellom de fleste typer materialer.
Tåler bevegelse forårsaket av temperaturendringer, vibrasjoner og krymping av treverket
uten å slippe.
Gode utjevningsegenskaper på ujevne flater.
Meget gode lyddempingsegenskaper.
Tåler frost under lagring, intet svinn grunnet frostskade.

PÅFØRING:
Classic ELASTIC er en sikker og enkel løsning for legging av massive tregulv eller laminert
parkett rett på betonggulv. Også meget velegnet for legging direkte på fliser, terrasso, marmor,
naturstein og gamle tregulv. Meget godt egnet for gulv med varme.
Produkt egenskaper:
- Kjemisk basis					
- Tørkemetode					
- Innhold av PVC og løsningsmidler			
- Egenvekt						
- Berøringstørr 23°C og 50% r.f.			
- Tørketid ved 23°C og 50% r.f.			

Polyuretan
Ved hjelp av luftens fuktighet
Ingen
1.40 kg/l
± 60 minutter
3,5 mm/24t						

-

40-45
300%
1.1 N/mm²
± 1.7 N/mm²
+5°C to +35°C
- 40°C / +80°C
Innen 24 timer etter påføring
Innen 36 timer

Hårdhet Shore A (DIN 53505)			
Tøyelighet (DIN 53504)				
Elastisk kapasitet ved 100% (DIN 53504)
Strekkfasthet (DIN 53504):
Påførings temperatur				
Temperatur bestandighet				
Tid før nylagt område kan tas i bruk		
Fullstendig gjennomtørking			

Instruks: Underlaget må være jevnt, rent og fritt for smuss, fett og andre fremmedlegemer.
Rester etter gammelt lim fjernes omhyggelig. Vi anbefaler at limet tempereres før bruk til
mellom 18-25ºC da dette gir lettere bearbeiding.
Gamle eller porøse betonggulv behandles først med Classic Primer som forsegler overflaten.
Påfør produktet på en enhetlig måte med en tannsparkel. Typen sparkel avpasses etter underlag

og materiale, samt ønskede utjevnende og trinndempende egenskaper. Ved større ujevnheter
bør bruk av selvutjevnende sparkelmasse vurderes.
Tørketid: Ca 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet.

G U LV K O M PA G N I E T A / S T E K N I S K D ATA B L A D / B R U K E RV E I L E D N I N G

Forbruk: Generelt Ca 700-900g pr m², ved mulig fuktopptrengning (membranfunksjon) Ca
1.000-1.300g pr m²
Råd for påføring:
• Produktet må ikke fortynnes
• Produktsøl fjernes omgående med en klut, eller mekanisk etter herdig.
Farge - Forpakning :
Standard farge:					
Spann à 10 liter					

Lys brun
44 spann pr pall

Lagring:
Classic ELASTIC kan oppbevares minimum 12 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C.
Oppbevares kjølig og tørt, tåler frost, men bør tempereres i hht. foreskrevet før bruk.. Lukk
pakningen omhyggelig etter bruk. Oppbevares atskilt fra mulige antennelseskilder.
Generell Informasjon:
Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye
gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det
utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende
på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av
feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold
utenfor vår kontroll.
Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning.
I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.
Gulvkompagniet A/S forbeholders seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad
uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid
oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.
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