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TEKNISKT DATABLAD
WATER BASED ADHESIVE WBA 001
Vattenburet lim för EPDM membran, akrylat emulsionslim som är
lösningsmedelsfritt. Limmet är framtaget för att ge bra limstyrka och lång
öppentid. Det används för att fästa EPDM membran till en variantion av
absorberande takmaterial såsom träfiberplattor, spåskivor, plywwod,
betong etc.
Tekniska data
Bas:

Akrylemulsion

Färg:

Beige

Flampunkt:

N/A

Densitet (vid 20 °C):

1 200 kg/m³

Lukt:

Svag akrylat doft

Viskositet:

60 000 mPas

Torrhalt:

55 %

Hållbarhet

12 månader i oöppnad förpackning. Lagra
torrt och skyddat från frost.
Lagringstemperatur +10-25 °C).

Vikt (kg/burk)

Innehåll (L/burk)

6

5

28.3
25
Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.
Täckförmåga
280 g/m² helt nedlimmad, ca 3.5 m²/liter.
Arbetsbeskrivning
Detta vattenburna lim skall appliceras med tandad spackel eller roller. På ytor med struktur skall lim appliceras med mängd
ungefär 3 m2/liter, mängden om underlaget är plant och slätt (ex. plywood) kan maximalt uppgå till 4 m2/liter. Limmets öppentid
är ungefär 5-35 min beroende på de omgivande betingelserna såsom temperatur, luftfuktighet etc. Takmembranet skall läggas
ned på limmet inom limmets öppentid, om takmembranet läggs på inom för kort tid kommer limmet vara för blött. Rulla ut
membranet på limmet och pressa ned det med en skrapa eller kvast. Limmet skall kunna ge fullständig överföring till
takmembranets baksida. Alla nylagda tak skall skyddas från omgivande element.
Minsta tillåtna appliceringstemperatur är +5 °C
Lämpliga underlag
Typ av underlag: Betong eller isolering med yta anpassad för limning. Boardskivor skall vara fuktbeständiga och skall inte vara
behandlade med ämnen som reducerar vidhäftningen såsom vaxer etc. Takytor som innehåller beck eller andra föroreningar
som kan urlakas är inte lämpliga att använda med detta lim.
Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett.
OBS!
Konsultera MSDS före användning.
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.
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