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MS ELASTIC PARKETTLIM 

Produktbeskrivelse 
Fugger MS Elastic parkettlim er et hurtigherdende elastisk lim som herder ved fukt og 
binder en elastisk limfuge. Limet inneholder ikke organiske løsemidler eller 
isocyanater. Limet inneholder ikke vann og påvirker ikke parketten med unødig fukt. 
Fuktisolerende til max 85% RF i betongunderlag. Trinnlydsdempennde egenskaper, 
også til behandlet parkett. 

Bruksområder 
Fugger MS Elastic parkettlim er et lim som egner seg til liming av parkett på betong og 
sponplategulv. Med parkett menes lamellparkett, massiv stavparkett, mosaikk- og 
tynnparkett, lakket og ulakket. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav. 

Produktegenskaper 
                      Godkjenninger 

             

Bruksanvisning 
Underlaget må være rent, fritt for smuss, støv fett og plant dvs avrettet med min. 3mm flytesparkelmasse på 
sementbasis. Parketten skal akklimatiseres i henhold til leverandørens anvisninger. Følgende må 
kontrolleres: Mål fuktighet i betongen. Fra 60% til 85% RF skal det legges ut 1 ltr. lim pr. 1 kvm. Inntil 
60% RF skal det legges ut 1 ltr. lim pr. 2 kvm. Parkett må akklimatiseres, min. 8 dager. Parkett legges i 
brukstemp. /RF i rommet. Monteringstemperatur skal være mellom +18°C - + 22°C. Parketten monteres i 
det våte limet, det må være oversmitting på parketten. Sliping og overflatebehandling tidligst etter 2 døgn. 

Teknisk data Lim før applisering 

Limtype Enkellim 

Bindemiddel Fuktigherdende MS Polymer 

Farge og form Beige, tyktflytende 

Egenvekt 1,7kg (veies) 

Løsningsmiddel Ingen 

Tørrstoff 100% 

Temperaturbestandig -40°C + 90°C

Lagringsbestandighet 12 mnd. ved +10°C - + 20°C i uåpnet embalasje 

Brannfare Ingen 

Helsefare Produktet er vurdert ikke merkepliktig 

Påføringstemperatur Best ved +18°C - + 22°C 

Monteringstid 0-45min. Ikke heftlim

Forbruk Mosaikkparkett 3 mᶾ pr. 1 ltr. lim 

Sta-lamellparkett og klossegul 2mᶾ pr 1 ltr. lim 

Ved fuktsperre (85%RF) 1mᶾ pr. 1 ltr. lim 

Tørketid Full styrke etter 2 døgn 

Overflatebehandling Tidligst etter 2 døgn 

Embalasje 10 ltr. 

Teknisk datablad 
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Begrensninger 
Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser. 

Angitte verdier 
Alle verdier i dette produktet i databladet er basert på laberatorie tester. De angitte data som er angitt, kan 
avvike fra lokale omstendigheter og er dermed utenfor Fugger’s kontroll. 

Produkt og ansvar 
Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av MS Elastic parkettlim er gitt i god tro, og er basert 
på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet. 
Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse 
etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og dermed ikke juridisk ansvarlig. 


