Limleksikon
Vådlimning:

Ved vådlimning lægges belægningen ned i den

våde lim så hurtig som muligt. Vådlimning bruges, hvor belægning
eller underlag er sugende. Spartling af gulve anvendes bl.a. for at
opnå tilstrækkelig og ensartet sugeevne for limen. Derfor bør
spartellag på ikke sugende underlag altid være min. 2 mm for at
kunne absorbere fugten fra limen. Fordelen ved vådlimning er, at
der dels opnås god styrke, dels mulighed for at justere belægningen efter nedlægning i limen.

Sen vådlimning: Visse belægningstyper kræver en sen vådlimning for at undgå dimensionsændringer i belægningen som
følge af fugtpåvirkninger fra limen. Ved sen vådlimning forstås, at
limningen først foretages, når størsteparten af vandet er fordampet, men der stadig er mulighed for at justere belægningen og
opnå god styrke i limlaget.

Hæftlimning:

Bør kun foretages med limtyper beregnet til

formålet. Ved hæftlimning bringes fladerne først i kontakt med
hinanden, når limen har opnået ”tape-effekt”. Ved tryk med fingeren på limstrengen må der ikke ske limafsmitning på fingeren.
Hæftlimning anvendes hovedsageligt, når hverken belægning eller
underlag er sugende. Vedhæftning mellem lim og belægning/
underlag bliver ikke så god som ved vådlimning og justering af
belægning efter nedlægning er ikke muligt.

Væglimning: Anvendes ved opsætning af homogene vinyl- og

man straks efter påføringen trække en A1 eller A2 limklinge gennem
limlaget. Størrelsen på limklingen, og dermed forbruget, afhænger af
belægningstypen. Man bør sikre sig, at vægoverfladen er i stand til at
bære vægten af belægningen, da homogene vægvinyler kan veje op
til 3,5 kg/m². Der kan med fordel afsættes blyantstreger på væggen
til at styre belægningen ved montering.

Svejsning/trådfugning:

ARDEX limprogram

Lim, der holder, hvad
belægningerne lover

Bør tidligst udføres efter 24 timer,

når limen er afbundet. Dog bør belægningsleverandørens retnings
linier altid følges, hvis denne har krav udover de 24 timer.
Visse belægningstyper har op til 48 timers ventetid før svejsning.
Husk: PVC/vinyl svejses med svejsetråd; linoleum og gummi trådfuges med en smeltetråd.
Efter en kort afluftning monteres belægningen i limen og gnides efter
med gnidebræt. Der gnides fra midten af banerne og mod top/bund
og siderne for at undgå luft under belægningen. I hjørner kan belægningen med fordel varmes kortvarigt med varmeføn og trykkes i vinkel
med hjørnerulle eller hjørnebrædt.

Afluftningstid: Nogle belægningstyper og underlag kræver en vis
afluftningstid før belægningen nedlægges i limen. En belægning med
sugende bagside på sugende underlag nedlægges straks i den våde
lim, mens en tæt belægning på ikke sugende underlag kræver op til
45 min. afluftningstid.

Monteringstid:

Betegnelse for den tid, hvori belægningen kan

monteres i limen.

CV-belægninger. Limen påføres vægfladerne med malerrulle. For
at sikre den korrekte limmængde ved denne påføringsmetode, bør
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SOLIDE FORBINDELSER

SOLIDE FORBINDELSER

Belægningstype

AF 145

AF 180

AF 270

AF 455

AF 480 MS

AF 495

AF 620

AF 720

AF 830

AF 900

Gummi

AF 2270

Lim-
metode*
KL/VL

Korkment

VL

Linoleum:
Væv-bagside
PVC skumbagside

KL/VL

Limes i henhold til leverandørens anbefalinger.

AF 180, 12 kg
1-komponent SMP baseret lim

KL/SVL/TH

Kork: Natur/MDF

VL

Nålefilt

KL/VL/SVL

Parket/trægulve
Sugende underlag

AF 145, 12 kg
Alsidig gulv- og væglim

AF 270, 14 kg
Tekstil- og linoleumslim

VL

Tæpper/tæppefliser
Filt

KL/VL

Latexbagside

HF

KL/VL

PVC-bagside

HF

KL/VL

Skumbagside

HF

KL/VL

Vævbagside

HF

KL/VL

AF 455, 7,31 kg
1-komponent, SMP baseret lim
i rørfoliepose. Påføres med ARDEX limpistol
AF 480, 18 kg
SMP baseret parketlim

Vinyl (PVC)
Homogen bagside

KL/SVL/HF/TH

Skumbagside

KL/VL/SVL

Designfliser

KL/VL/SVL

Profiler/paneler

AF 620, 1 kg
Opløsningsmiddelfri kontaktlim

KL

Kvartsvinyl

KL/SVL/TH

Gummi

VL

Kork: Natur/MDF

AF 495, 6 kg
2-komponent PU-lim til hårdt belastede områder

VL

Nålefilt

KL/VL/SVL

Parket/trægulve

VL

AF 720, 14 kg
Linoleums- og tæppelim

Tæpper/tæppefliser
Ikke sugende underlag

Filt

HF

Latexbagside

HF

KL/VL/SVL

PVC-bagside

HF

KL/SVL

Skumbagside

HF

KL/VL/SVL

Vævbagside

HF

KL/VL

Vinyl (PVC)
Homogen bagside

KL/HF

Skumbagside

KL/HF

Designfliser

KL/HF

Profiler/paneler

KL/KL

Kvartsvinyl

KL/HF
Lim-metoder:
VL = vådlimning ● SVL = sen vådlimning ● HF = hæftlimning
KL = kontaktlimning ● TH = tidlig hæftlimning

AF 830, 10 kg
Fikseringslim

AF 900, 10 kg
Fixeringslim til SL- tæppefliser

AF 2270, 18 kg
Ledende universallim

