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Fornyet!
GIAN-mattelim for alle typer betongstøpeformer
PRODUKT
Et universelt løsemiddelfritt lim for binding av GIAN-mønstermatter til betongstøpeformer av tre, plast og stål.

MASSE OG EGENSKAPER
Basis : SMP 1-komponent
Herdningssystem : fuktighetsherdning
Vekttetthet (20 °C) : om lag. 1,55 kg/dm3
Viskositet : klisteraktig
Åpen tid/installasjonstid : om lag 0-25 min
Hardhet : om lag 65 Shore A
Skjærestyrke muld : > 3 N/mm2
Temperaturmotstand : -40 °C til +80 °C
Limfarge : blekgrønn
Emballasje : 3 x aluminiumsekk av 6 kg hver (totalt 18 kg)

BRUK
GIAN-mattelim er egnet for binding av GIAN-mønstermatter til alle substrattyper, slik som betongstøpeformer i
tre, stål eller plast. GIAN-mattelim tørker grunnet fuktighet fra luften eller grunnet fuktighet til stede i materialet (kun aktuelt for 
ubehandlet tre). Limet inneholder ingen løsemidler. Sementvann setter ikke limet i fare. I prinsippet kreves ingen tettemiddel for å 
fordrive sementvannet. Når man bruker støpeformer i stål, plast eller lakkert tre, bør matten fuktes litt med en vannspray (spray 
forsiktig vannet over baksiden av GIAN-matten). Deretter kan matten plasseres i støpeformen. For hver kilo lim (nok til å dekke 
et område på om lag 2-3m2), er 10 ml vann (om lag 150 dråper vann) nok til å herde limet.

BEARBEIDING
Maksimum fuktighet 75 %; gulvtemperatur mellom 15 °C og 20 °C; minimum klebetemperatur 15 °C.
Substratet må være fast, tørt, rent og fri for fett. Påfør lim tynt og jevnt på en side av substratet, ved hjelp av den medfølgende 
støpeskjeen. Trykk matten godt på substratet, bruk en valse og trykk, sørg for at ingen bobler dannes (se film på nettsiden vår). 
Etter om lag en times herdning, er støpeformen klar for videre bruk.

NOEN BEARBEIDINGSTIPS
• for å gjøre deg kjent med produktet anbefaler vi å teste et lite stykke eller avfallsstykke;
• skjær matten litt større eller skjær den til størrelse etter binding;
• når man bruker støpeformer i stål, plast og lakkert tre, bør matten fuktes litt med en vannspray (spray forsiktig vannet over 

baksiden av GIAN-matten). Matten kan deretter plasseres i støpeformen;
• Det er en åpen tid på om lag 0-25 minutter. Korrigeringer innen 25 minutter er ingen problemer for herdningsprosessen. I fuktig 

vær (tåke eller regn) er den åpne tiden korter.

MILJØASPEKTER
På grunn av sammensetningen av produktet, er det ingen restriksjoner med hensyn til oppbevaring, håndtering og behandling. 
For detaljert informasjon, kan du be om et sikkerhetsdataark for materialer (MSDS).

OPPBEVARING OG HOLDBARHET
I en uåpnet pakke har GIAN-mattelim en holdbarhet på 18 måneder, og den bør oppbevares på et kulde- og frostfritt sted. Avfall 
bør tas til lokal (kommunal) service for lite kjemikalieavfall.

Den ovennevnte produktinformasjonen og rådene er uten noe engasjement og basert på omfattende prøver og erfaringer. Men på grunn av 
ankomsten av nye materialer, ulike arbeidsmetoder og andre faktorer utenfor Compañeros kontroll, kan ikke Compañero påta seg noe ansvar. 
Compañero anbefaler derfor å ta en prøve på forhånd ved tvil.
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På Compañeros nettside kan du finne liminstruksjoner:
språk NL / UK / DE / FR / ES / DK / NO / PL

Installasjonstid : om lag 0-25 min


