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OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet 
mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe 
ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting. 
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Teknisk Data: 
  

Base PVAc dispersjon 

Konsistens Flytende 

Herde System Fysisk tørring og herdning 

Åpentid (*) 15 min. 

Presstid(*) 20 °C 15min./ 5 °C 2-3 timer / -20 °C 24 timer 

Presstrykk Ca 2-3kg/cm² 

Densitet Ca. 1,1g/mL 

Fuktbestandighet D2 i henhold til DIN EN 204 

Limforbruk Ca. 150mL/m² 
(*) verdier kan variere avhengig av omgivelser og faktorer så som temperatur, fuktighet og materialer. 
 

 
Produkt:  
PRO 20DW er et hvitt, raskt herdende PVA basert 
trelim som kan benyttes ned til -10 °C. 
 

Karakteristisk:  
- Enkel påføring 
- Rask herding 
- Semi transparent når herdet 
- Høy styrke 
- Kan benyttes ned til -10 °C. 
 

Anvendelsesområder:  
Liming av treverk, MDF, trefiberplater, sponplater, 
formica, og finer. Liming av eik og tropisk treverk. 
Konstruksjonsliming i treindustrien. 
Forpakning: 
Farge: Hvit, semi-transparent etter herding 
Pakning: Flaske 750ml., Spann 5kg, 20kg. 
 
 
 

Overflater:  
Type: treverk og mange andre porøse materialer.  
Overflater: rene, tørre, fri for støv og fett. Bruk av 
sandpapir på tette overflater øker lim styrken 
Det anbefales å utføre forutgående materialetest. 
 
Bruksanvisning: 
Påfør limet pensel eller en limkniv/sparkel. 
Sammenføy delene og sett i press for minimum 15 
min. ved 20 °C / 2-3 timer ved 5 °C / 24 timer ved -
20 °C. 
 

Holdbarhet: 
12 måneder i uåpnet forpakning. Oppbevares kaldt 
og tørt ved temperaturer mellom + 5 °C og + 25 °C. 
Limet vil fryse om det utsettes for temperaturer 
under -20 °C, men vil tine opp igjen. 
 

Helse- og sikkerhetsanbefaling: 
Anvend alminnelig industriell hygiene. 
Se etiketten for ytterligere info. 

 


