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PROBAU Vævlim 
Allround vævklæber 

Anvendelses-
områder 

PROBAU Vævlim anvendes til opsætning af glasvæv, glasfibervæv og 
vinylvægmaterialer med papirbagside, jute og papirtapeter i rum, der ikke udsættes 
for fugt. 

 

PROBAU Vævlim hæfter formidabelt på de fleste gængse bygningsunderlag som: 
Træ, beton, gasbeton, gipsplader o. lign.  

Produktbeskrivelse PROBAU Vævlim er en 1-komponent, vandfortyndbar vævlim, der anvendes som 
allround glasvævklæber.  

PROBAU Vævlim har en åbentid som giver en rationel arbejdsgang, og en 
konsistens tilpasset således, at PROBAU Vævlim er meget nem at påføre med 
f.eks. rulle.  

PROBAU Vævlim leveres i spande á 5 og 15 liter klar til brug. Limen er hvid, men 
giver en farveløs limfuge.  

Egenskaber  Højt tørstofindhold  

 Høj limeffekt 

 Nem at bearbejde og påføres med rulle 

 Lang åbentid 

 Perfekt vedhæftning til alle gængse bygningsmaterialer 

Produktdata   

Tekniske Data Type: PVAc dispersionslim forstærket med 
stivelsesderivat 

Farve: Hvid – giver dog en farveløs limfuge 

Opløsningsmiddel: Vand  

Tørstofindhold: 14% 

Vægtfylde: 1,0 kg/l 

Konsistens: Tyktflydende 

Rækkeevne: Ca. 3-4 m²/l  

Anvendelsestemperatur: +18°C til +25°C 

Udførelse  

Forbehandling af 
underlag 

Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at alle krav til underlaget er opfyldt 
og at dette er afrenset forskriftsmæssigt. 
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 Evt. vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes 

 Der skal foretages opspartling af overfladerne med Sika MiniPack letspartel, 
SikaFinish-HM eller Sikacryl-S (se relevante datablade for detaljer) 

 Malede overflader afvaskes med 5% soda eller ammoniakopløsning og 
efterskylles omhyggeligt med rent vand 

 Alkyd- eller oliemalede behandlede overflader slibes med sandpapir og 
efterskylles omhyggeligt med rent vand 

 Foretag opspartling af alle samlinger (evt. med ilægning af glasfiberstrimler) ved 
alle pladesamlinger  

 Underlag af beton, letbeton og puds kan fuldspartles for optimalt resultat  

 Stærktsugende underlag forlimes med en fortynding 1 del lim til 5 dele vand  

Udstyr   Pensel, rulle eller tandspartel  

 Gummispartel 

 Tapetkost 

 Vand og rene klude  

Limpåføring  Limen påføres herefter underlaget eller tapet. (Følg beklædningsfabrikantens 
anvisning.)  

Ved glasvæv, filt o. lign. påføres lim på underlaget. Lim påføres med rulle, eller 
fintandet spartel i et passende lag (mængde svarende til 1 liter til 4 m²). Der påføres 
lim i 2-3 baner ad ganen, hvorefter vævet monteres i den endnu våde lim.   

Efterbehandling  Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn. 

Rengøring Evt. overskydende lim fjernes med vand. Tørret lim skal fjernes mekanisk.  

Holdbarhed Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring. 
Opbevaringen skal ske frostfrit.  

Sikkerhed Faresymboler: Ingen 

Kodenummer: 0-1 (1993) 

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: 

Handsker 

Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden 
handsker. 

    


