Monteringslim för sten
och betong

_______________
SENTINEL STENLIM är utvecklat för att ersätta
cement vid montering av sten och murblock
mot betong/tegel/gips etc. Fungerar även trä
mot trä och trä mot betong samt metall och
aluminium mot sugande ytor.
Underlättar arbetet avsevärt då produkten varken
behöver vatten, el eller förberedelsetid för blandning.
Sammanbinder ytorna med en stark och utfyllande
vattenfast infästning.

SENTINEL
STENLIM

- Snabbindande - fixerar efter 15 minuter.
- Lastbar efter 30-60 min, fullt genomhärdat
efter 24 timmar.
- Tillhör de starkaste monteringslimmen
på marknaden.
- Fungerar både inomhus och utomhus.
- Söt-, salt- och kalkvattenbeständig.
- Tål svaga syror och frätande blandningar.
- Effektiv och tidsbesparande då den är
helt färdig att användas!
- Extra snabb applicering vid användning
av dubbelmunstycket.

_______________
Användningsområden:

För limning av mursten, murblock, stenplattor, lecablock,
tegel, kantsten, stenmurar, trappor, toppsten, betong etc.
Fungerar även trä mot trä och trä mot betong samt
metall och aluminium mot sugande ytor.

_______________
Tekniska data:

Appliceringstemperatur:
Lagringstemperatur:
Temperaturresistens:
Skinnbildning:
Härdningstid:
Åtgång:
Brandklassning:
Dragstyrka:
Färg:

+5oC - +35oC
+5oC - +30oC
- 40oC - +90oC
5-15 min
50-150 min
1 flaska till 4-7 m2
B3 = självslocknande
7 N/mm2 7=71.38kg/cm2
Guldgul

För bruksanvisning - se baksida!

200204

_______________
Bruksanvisning:

Kontaktytor ska vara rengjorda från olja, sand, damm
och löst sittande material.
För optimal vidhäftning; fukta ytan med vattenspray
om ytorna är torra.
Täck omgivande ytor med plast eller papp vid behov.
Applicera i temperaturer mellan +5oC till +30oC,
(+15o-+20o är optimalt).
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Montera pistolen på flaskan och skaka sedan
kraftigt minst 20ggr innan applicering.
För en mursten som är mindre än 200mm appliceras
en limsträng i mitten på murstenens långsida.
(Limflödet kan regleras med justerskruven på pistolen).
För en mursten som är större än 200mm appliceras
två limsträngar, läggs ca 40mm från ytterkant mot
mitten så de inte blir angripna av solljus.
Se till att ca 60-75% av stenytan blir täckt med lim
när ytorna sammanförs. (Vid osäkerhet; kontrollera det
genom att lyfta upp stenblocket direkt efter det är
placerat och se hur täckningen ser ut).
Efter några sekunder blir limsträngen till en tunn film
och finjustering av stenfixeringen bör ske omgående
eller max inom 5 minuter.
Limmet är snabbhärdande och fixerar limningen efter
15 minuter, är lastbar efter 30-60 min.
Fullt genomhärdat efter 24 timmar.
Limmet kan övermålas efter full genomhärdning.
Ohärdat lim avlägsnas med fördel med P&P:s
rengöringsservetter Soft Touch.
Härdat lim avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.
Pistolen rengörs med SENTINEL PISTOLRENGÖRING.

Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas!
Förvara patronerna i upprätt läge i temperatur mellan
+5oC - +25oC. Skydda från solljus eller temperaturer över +50oC.

Ett särskilt munstycke för applicering av
dubbelsträng finns att beställa!
Art.nr: 77-20027

Jämförelse i tidsbesparing & åtgång
mellan traditionell applicering med
cement och Sentinel Stenlim:
CEMENT:
Behov av elekticitet, vatten och cementmix.
Mixning av cementblandning, ca 15 minuter.
2 personer hinner med ca 600 murstenar per dag
med denna metod.
Åtgång till 70 kvm = 500kg-cement (20x25kg)
SENTINEL STENLIM:
Inget behov av elekticitet, vatten eller cementmix.
Endast behov av att skaka behållaren 20 ggr,
placera behållaren i pistolen och börja arbeta!
2 personer hinner med ca 1500 murstenar per dag
Åtgång till 70kvm = 10st flaskor

