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Produktbeskrivning: 
 
Vattenbaserat lim för småsnickeri. Ej torkad produkt är vitt men blir 
transparent efter några timmar. Vid limning av sugande material fäster 
limmet på ca 30 sekunder men blir strukturellt stark först efter några 
timmar. Limmet droppar inte. TRÄLIM SNABB är jämfört med traditionellt 
trälim mycket elastisk och kan därför användas i applikationer där vanligt 
trälim skulle spricka. 
 
Användningsområde: 
 
Limmar trä, sten, betong, spån, gips, leca och cellplast. Materialen som 
limmas behöver inte tvingas under torkning och ytorna behöver ej vara 
helt jämna eftersom limmet är något spaltfyllande. Produkten är ej 
lämplig för ”hellimning”. För att produkten skall torka inom rimlig tid ska 
minst ett av underlagen som limmas vara sugande. Produkten bör endast 
användas i ej konstant fuktutsatta miljöer. 
 
Tekniska data: 
 
Typ Vattenbaserad akrylat 

Härdningssystem Torkar 
Konsistens Tixotrop vätska 
Färg Transparent 
Förpackning [ml] 225 
Övermålningsbar* Ja 
Applikations temp, kontinuerlig [°C] -25 till +80 
Arbetstemperatur [°C] 5-40 
Hållbarhet svalt & torrt [månader] 24 
Lagringstemp, idealisk [°C] 5-25 (klarar kortare nedkylning till 

-10°C) 
Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges  
 
 
 
 
*Övermålngsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan 
fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprövats och det är därför 
alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel 
med produkten i fråga.  
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Godkännande: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gör så här/applicering: 
 
Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5°C ÷ +40°C. Se till att 
underlagen som skall limmas är rena samt torra och fett/oljefria. Ett av 
materialen som skall limmas bör vara sugande. 
 
Rengöring: 
 
Rengör spill med vatten eller fuktad trasa. 
 
Förvaring: 
 
TRÄLIM SNABB lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte 
utsättas för köldgrader under längre tid.  
 
Säkerhetsföreskrifter: 
 
Se separat säkerhetsdatablad 
 
Anmärkning: 
 
Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för 
upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma 
att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i 
samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk 
förändring. 
All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara 
vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad 
rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val 
av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning 
utgör endast en del i kundens beslutsunderlag. 

 

TRÄLIM SNABB är registrerad i BASTA-registret. BASTA-

registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt 

klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga 
egenskaper. Se www.bastaonline.se. 


