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SCHÖNOX 2K-PU er et 2-komponent vannfast polyuretanlim, primært beregnet til liming av fliser til vanskelige, tette underlag. Tåler høy 

belastning, både kjemisk og mekanisk. Godt egnet til naturstein. 

 

Produktegenskaper 

 Oppfyller R2 krav iht. DIN EN 12004 

 Frostsikkert 

 Vannfast 

 Løsemiddelfri 

 Svært smidig å bearbeide 

 Varmegulv 

 Elastisk 

 Stabil 

 Frostsikkert 

 Høy motstandsdyktighet 

 Formbar 

 Spenningsfattig 

 Til innen- og utendørs 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX 2K-PU egner seg til liming av 

fliser til tette underlag. 

 Keramiske fliser og mosaikk 

 Naturstein uømfintelig for misfarging 

 Glass- og porselenmosaikk 

 

Underlag 

Egnede underlag er: 

 Stål og andre metaller 

 Gamle PVC-belegg 

 Gamle keramiske fliser 

 Betong (minst 3 måneder gammel) 

 Ekstremt glatte og tette underlag 

 Lett- og gassbetong 

 Sementpuss 

 Påstøp 

 Keramiske fliser  

 Mur 

 Byggeplater tilpasset keramikkmontering 

 

Forbehandling av underlaget 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, 

bæredyktig, stabilt, fast, rent, fritt for olje, 

fett og støv. 

 Gamle keramiske fliser må rengjøres 

grundig, evt. slipes ned. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk. 

 Alle vannløselige limrester skal fjernes. 

 For å garantere en homogen blanding, må 

bøttene rengjøres grundig for væske, slik 

at alt blir blandet sammen. 

 

 

 

Håndteringsforskrifter 

Sørg for god arbeidshygiene. Håndter pro- 

duktene forsiktig for å unngå søl.  

Unngå kontakt ved å bruke maske og 

beskyttelsesklær/hansker. Ved hudkontakt,  

vask godt med kontaktlimfortynner. 

For ytterligere informasjon se Sikkerhets- 

datablad. 

 

Bruksanvisning 

 På toppen av pakningen er det herder og i 

bunnen 2 K-PU. Ta av lokket og slå hull i 

bunnen på herderdelen med en skru- 

trekker slik at herderen renner ned i 2K-

PU.  

 Bland lim og herder i riktig forhold 

sammen. Bruk en langsomtgående drill. 

Bland ikke mer lim enn det som går med i 

løpet av 45 min. 

 Det ferdigblandede limet påføres 

underlaget med limsparkel.  

 Vent 15-20 min. før montering. Limet får 

da en seigere konsistens, slik at flisene 

ikke sklir i limet og at lim ikke presses opp 

i fugene.  

 Monteringstid etter ventetid er ca. 60 min. 

 

Emballasje 

 6 kg spann 

 

Lagring 

 Unngå høyere temperaturer enn + 30oC og 

ikke under Ikke under + 10oC 

 12 måneder i lukket emballasje 

 

Tips  

 Høye temperaturer gjør produktet raskere i 

herdeprosessen og lave temperaturer gjør 

det tregere. 

 Alkalisk luftfuktighet påvirker hardheten i 

PU-lim. 

 

 

 

Tekniske data 

 Type:  Løsemiddelfritt flislim 

 Brukstid: Ca. 45 minutter 

 Åpentid: Cas. 45 minutter 

 Gangbar: Etter ca. 4 timer 

 Fugeklar: Etter ca. 4 timer  

 

Ovennevnte tider er gitt etter normal- 

forhold (+ 18oC og 50 % RF). Vær opp- 

merksom på at omgivelsesfaktorer som  

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og 

trekk, etc. påvirker tidene. 

 

 Arb.temperatur: Ikke under + 10oC 

 

Forbruk: 

Med 6 mm tanning   ca. 2,5 kg/m2 

Med 8 mm tanning   ca. 4,0 kg/m2 
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring. Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetorder Da 

arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan 

vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 

oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil 

ved ett av våre produkter. 

 

 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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