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4. INNSTALLASJON

Blanding
Komponentene bør ha en temperatur før blanding på 1520 ºC. Hell komponent B over i flasken med komponent A.
Rist flasken godt i ca. 3 minutter. Høyere temperaturer
gir en mer lett flytende masse men herder raskere. Ved
lavere temperaturer er massen stivere og herder langsommere.
Brukstid
Brukstiden er den tiden det tar fra blanding, til limet
har stivnet så mye at det vanskelig lar seg påføre.

1. PRODUKT NAVN

Laticrete Injeksjonslim. Raskt herdende epoxy lim til
injisering under løse fliser.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:
+47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Injisering
Reparasjon av bom under fliser, utføres ved å bore en
rekke huller i fugemassen rundt de steder hvor det er bom.
Dette må gjøres før man blander A og B komponenten.
Ved hjelp av sprutekorken på A komponent flasken, fylles
de ferdig borede hullene med den blandende massen
ved å klemme på flasken.
Rengjøring
Alt utstyr rengjøres med tynner umiddelbart etter bruk.

Laticrete injeksjonslim er en meget lettflytende løsningsmiddelfri epoxy, herdet med et polyamin for injisering
av riss og sprekker i betong. Produktet brukes også til å
lime fast fliser som har løsnet via injisering gjennom et
ferdig boret hull i fugemassen. Laticrete injeksjonslim
er meget tynt flytende og vil trenge inn i hulrommene
under en løs flis. Flislimet ”sveises” sammen igjen og vil
tilslutt gi en høyere mekanisk styrke en selve flislimet.
Den lave viskositeten gjør det mulig å injisere med lavt
trykk.

5. TEKNISKE DATA
Egenvekt g/m3:
Trykkfasthet:
Bøyestrekkfasthet:
Brukstid v/20 ºC:
Herdetid v/20 ºC:
Emballasje:
Lagring:
Holdbarhet:

Ca. 1.05
Ca. 70 MPa
Ca. 90 MPa
Ca. 15 minutter
Ca. 8.0 timer
A komp. 0.5kg,
B komp. 0.5kg
Må lagres frostfritt
2 år, uåpnet
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