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Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felfritt. Uppgifter om förbrukning, mängder 

och bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för 

dagen. Här kan dock inte alla vedertagna byggtekniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas.

Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och bygg- 

fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.
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Produktbeskrivning
AQUAPANEL® Indoor foglim är avsett för sammanfogning av AQUAPANEL® Indoor
vid montage av väggkonstruktioner i kombination med Aquapanel Maxiskruv.

Arbetsanvisning 
För att säkerställa god vidhäftning mellan 
skivor och lim ska skivkanterna rengöras 
exempelvis med en blöt pensel före ap-
plikation. 
En jämn sammanhängande fogsträng 
appliceras längs med ändkanterna på 
den redan fastmonterade (första) skivan. 
Nästkommande skiva trycks mot stom-
men och pressas in i det blöta foglimmet. 
(fogbredd ca .1 mm) 
Skivan efterkontrolleras så den sitter rätt 
både horisontellt och vertikalt, därefter 
skruvas skivan fast mot stommen med 
Aquapanel Maxiskruv. 
Efterföljande arbetsmoment kan påbör-
jas så snart limmet härdat. 
(ca 12 timmar +20ºC och 65% RF)

Miljö:
Produkten är registrerad i BASTA och 
godkänd hos BVB och Sunda hus.

Säkerhetsanvisning:
Se aktuellt säkerhetsblad på www.
knaufdanogips.se

Teknisk data
Materialtyp 1-komponent PVAc- lim 
Konsistens Mjuk smidig massa 
Densitet Ca 1.1 g/ml 
Fuktbeständighet D3 enl EN 204
Arbetstemperatur Över + 10ºC 
Frostkänslig Ja 
Lagring 1 år obruten förpackning (lagr temp 10-20ºC) 
Färg Vit 
Öppentid ca 8-10 minuter, (rumstemp) 
Sluthållfasthet efter ca 7 dygn(vid +20ºC och 65% RF) 
Artikel nr 5699
Lagring Förvaras torrt, svalt och frostfritt
Förpackning 310 ml patron( 20 st/låda)
Åtgång ca.60 ml/m² (30 ml/lpm fog)

Tubens innehåll räcker till ca.5,5 m²


