Limguide
Beläggning

Limtyp

Limningsmetod
Sugande
Svagt
underlag
sugande
underlag

Limmängd

DLW linoleum med LPX/ PUR
Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette,
LinoArt, Granette, Korkment, Korkment

Linotac
Linotac Plus

Våtlimning

Sen våtlimning

3,5 m²/lit

Conductivetac *

Våtlimning

Spacklas
innan limning

2 - 3 m²/lit

Linotac
Startac Combi
Startac Power
Startac Combi
Multitac
Attack
Startac Power
Startac Combi

Våtlimning

Sen våtlimning
Häftlimning

3,5 m²/lit
4 – 5 m²/lit

Våtlimning

Häftlimning

4 - 5 m²/lit

Våtlimning

Rekommenderas ej

4 m²/lit

Startac Power
Startac Combi

Våtlimning

Häftlimning

4 - 5 m²/lit

Linotac
Linotac Plus

Våtlimning

Sen våtlimning

3 m²/lit

Våtlimning

Sen våtlimning

4 - 5 m²/lit

Våtlimning

Sen våtlimning

4 - 5 m²/lit

special.

DLW linoleum ledande
Marmorette LCH, Linodur LCH

DLW sportgolv
Sportslinoleum Linodur
måtte - underlag

DLW vinyl
Contour,, Royal, Favorite, Solid, Medintone,
Varit, Opalon, Pastell, Timberline

DLW vinyl Väggmattor
Contour, Royal, Favorite, Favorite R10,
Favorite AC, Medintone, Opalon, Pastell

DLW vinyl - med ledande
baksida / Conductive - ESD
Pastell Contuctive, Contour conductive,
Royal Conductive, Royal ESD

DLW Nålfilt – rullvara
Strong. Marka,

DLW kvartsvinyl
DLW Imperial Texture

Luxury vinyl

Startac Power
Startac Combi
Multitac
Startac Power

DLW Scala 30/40/55 / 100
Wood, Stone, Feature, Colour, Specials

DLW tillbehör
Hålkälslist HSLA + Hålkälsprofiler

Fixtac
Fixtac Plus

Häftlimning

Häftlimning

Strong. Marka

5 – 10
m²/lit

Luxury vinyl

Fixtac Plus

Häftlimning

Häftlimning

5 – 10
m²/lit

Startac Power

Våtlimning

Häftlimning

4 – 5 m²/lit

DLW Nålfilt plattor

DLW Designfliser – Scala Looselay
<20 m2 uden lim, > fikseringslim

Hårdt belastede arealer/sollys vinyllim

Luxury linoleum
DLW Naturecore
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* Angående montering av avledande beläggningar, kontakta DLW Floorings Teknisk service- +46 (0)90-149494

Vägledning till hjälpmaterial.
Vägledningstabell i samband med professionell montering
(lim, primer och spackelmassa)
Följande riktlinjer är endast vägledande och regleras av generella tekniska föreskrifter.
De specifika standarder och tekniska föreskrifter för gällande land skall följas. Den aktuella vägledningen
omfattar den tekniska expertisen, riktlinjerna och erfarenheten hos de respektive producenterna av spackelmassa och lim till våra golv – och är endast vägledande.
1 Denna vägledning avspeglar de tekniska kraven i DIN 18 365-standarden. I de fall där det finns avvikelser,
skall de specifika standarderna och tekniska föreskrifterna för gällande land följas.
2 Trots denna vägledning, är och förblir montören ensam ansvarig för att producentens riktlinjer överhålls
och efterlevs, riktlinjerna från DLW Flooring och – i de tillfällen där det är relevant – upplysningar som
i förskrifterna innehåller farliga ämnen, i samband med hantering av spackel och/eller lim och/eller tilläggs material vid montering av DLW Flooring golvmaterial.
3 Varken producenten/leverantören av spackel och/eller lim och/eller tilläggs material eller producenten/leverantören av golvmaterialet har något inflytande på monteringens tekniska kvalitet eller överhållandet
av de tekniska förskrifterna i de enskilda länderna. Det ges således ingen garanti för kvaliteten eller
lämpligheten av någon form av montering då det är och förblir montörens ansvar.
4 Ansvaret för att lim, hjälpmaterial och golvmaterial är tilllämpligt ligger hos de enskilt involverade producenterna – under förutsättning av att sådana material har förvarats i överensstämmelse med den gällande
producentens till en var tid gällande rekommendationer. Med hänsyn till alla former av produktgaranti
hänvisas det dessutom till relevanta kontraktmässiga avtal som ingåtts med leverantören i tillägg till de
generella villkoren för leverans och betalning.
5 Användning. Producenternas rekommendationer är som utgångspunkt utarbetad till standard-baserade
undergolv. Speciella ytor kan vara omfattade av särskilda rekommendationer och olika krav på mängden lim. I alla tillfällen skall montören följa producentens rekommendationer.
6 Om det uppstår frågor gällande produktens lämplighet skall montören kontakta den relevanta producenten
direkt.
7 Dessa rekommendationer är inte bindande och är underlagda förbehållet att det skall vara bekräftat skriftligt
och uttryckligt av producenterna av de relevanta produkterna, att det är angivet här, i samband med
varje enkelt t projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
Teknisk kundeservice
Naverland 8
DK-2600 Glostrup

Tlf.:
Fax:
e-mail:
hjemmeside:

0045 - 44910036
0045 - 44910610
service_denmark@dlwflooring.com
www.dlwflooring.dk
Utgåva 02.2017

Limguide
Bäläggning

DLW linoleum LPX/ PUR
Marmorette, Marmorette Acoustic/Acou-

Lim

CascoLin Extra
CascoLin Plus (Ny 2017)

Limningsmetod
Sugande
Let sugande
underlag
underlag
Våtlimning
Sen våtlimning
Rekommenderas
ej

Limmängd

3,5 m²/ltr

sticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette,
LinoArt, Granette, Korkment, Korkment
special.
CascoProff Conductive

Våtlimning

CascoLin Extra

Våtlimning

CascoProff Extra
CascoProff GP
CascoProff Solid
CascoProff Extra
CascoProff Extreme
CascoProff High Tack
CascoProff GP
AquaProff

Sen våtlimning

Tidlig häftlimning

4 m²/ltr

Sen våtlimning

Tidlig häftlimning

4-5 m²/ltr

Sen våtlimning

Tidlig häftlimning

4-5 m²/ltr

Sen våtlimning

Tidlig häftlimning

3-4 m²/ltr

Conductive, Royal ESD

CascoProff GP
CascoProff High Tack
CascoProff Extra
CascoProff Extreme
CascoProff Conductive

DLW Nålefilt – rullvara

CascoProff Textile

Sen våtlimning

Tidlig häftlimning

3 m²/ltr

CascoProff High Tack
CascoProff Solid
CascoProff High Tack
CascoProff Extreme

Sen vådlimning

Tidlig hæftlimning

4-5 m²/ltr

våtlimning

Sen våtlimning

4-5 m²/ltr

CascoProff Extra

Häftlimning

Häftlimning

5 m²/ltr

CascoProff TexFix

Fixering

Fixering

6-10 m²/ltr.

CascoProff Extra
CascoProff TexFix
CascoProff TapeFix
CascoProff Universal

Sen våtlimning
Fixering

Tidlig häftlimning
Fixering

Våtlimning

Våtlimning

4-5 m²/ltr.
6-10 m²/ltr.
5-20 m²/ltr.
3,5-4 m²

Casco Contact

Kontaktlimning

Kontaktlimning

4 m²/ltr

DLW linoleum ledande
Marmorette LCH, Linodur LCH
DLW sportsgolv

Bör avjämnas
>3 mm

2 m²/ltr
3,5 m²/tlr

Sportslinoleum Linodur
matta - underlag
DLW vinyl
Contour, Royal, Favorite, Favorite R10,
Favorite Acoustic, Pastell, Solid,
Medintone, Opalon, Varit, Timberline
DLW vinyl på vägg
Contour,, Royal, Favorite, Medintone, Opalon,
DLW vinyl - med ledande baksida /
Conductive - ESD
Pastell Contuctive, Contour conductive, Royal

Strong. Marka,
DLW kvartsvinyl - Imperial Texture
DLW Designgulve Scala 30/40/55 / 100
Wood, Stone, Feature, Colour, Specials
DLW Designgulve – Scala Cruise

IMO-RAT-MED godkänt
DLW Designfliser –
DLW Designfliser – Scala Looselay
<20 m2 uden lim, > fikseringslim

Hårt belastade arealer/solljys vinyllim
DLW Nålfilt plattor
DLW Naturecore

DLW tillbehör
Hulkelliste HSLA + Hulkelprofiler
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Sika Sverige AB
Domnarsgatan 15
Box 8061 SE-163 08 Spånga
+46 8 621 89 44

Vägledning till hjälpmaterial.
Vägledningstabell i samband med professionell montering
(lim, primer och spackelmassa)
Följande riktlinjer är endast vägledande och regleras av generella tekniska föreskrifter.
De specifika standarder och tekniska föreskrifter för gällande land skall följas. Den aktuella vägledningen
omfattar den tekniska expertisen, riktlinjerna och erfarenheten hos de respektive producenterna av spackelmassa och lim till våra golv – och är endast vägledande.
1 Denna vägledning avspeglar de tekniska kraven i DIN 18 365-standarden. I de fall där det finns avvikelser,
skall de specifika standarderna och tekniska föreskrifterna för gällande land följas.
2 Trots denna vägledning, är och förblir montören ensam ansvarig för att producentens riktlinjer överhålls
och efterlevs, riktlinjerna från DLW Flooring och – i de tillfällen där det är relevant – upplysningar som
i förskrifterna innehåller farliga ämnen, i samband med hantering av spackel och/eller lim och/eller tilläggs material vid montering av DLW Flooring golvmaterial.
3 Varken producenten/leverantören av spackel och/eller lim och/eller tilläggs material eller producenten/leverantören av golvmaterialet har något inflytande på monteringens tekniska kvalitet eller överhållandet
av de tekniska förskrifterna i de enskilda länderna. Det ges således ingen garanti för kvaliteten eller
lämpligheten av någon form av montering då det är och förblir montörens ansvar.
4 Ansvaret för att lim, hjälpmaterial och golvmaterial är tilllämpligt ligger hos de enskilt involverade producenterna – under förutsättning av att sådana material har förvarats i överensstämmelse med den gällande
producentens till en var tid gällande rekommendationer. Med hänsyn till alla former av produktgaranti
hänvisas det dessutom till relevanta kontraktmässiga avtal som ingåtts med leverantören i tillägg till de
generella villkoren för leverans och betalning.
5 Användning. Producenternas rekommendationer är som utgångspunkt utarbetad till standard-baserade
undergolv. Speciella ytor kan vara omfattade av särskilda rekommendationer och olika krav på mängden lim. I alla tillfällen skall montören följa producentens rekommendationer.
6 Om det uppstår frågor gällande produktens lämplighet skall montören kontakta den relevanta producenten
direkt.
7 Dessa rekommendationer är inte bindande och är underlagda förbehållet att det skall vara bekräftat skriftligt
och uttryckligt av producenterna av de relevanta produkterna, att det är angivet här, i samband med
varje enkelt t projekt.

DLW Flooring Denmark A/S
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