
 

UNI-100® XT 
THIXOTROPIC, THF-FRI FAST PVC LIM 

PRODUKTBESKRIVNING 

Thixotropic, THF-fri fast PVC lim. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

För att samanfoga rör, skarvmuff och tillbehör i tryck- och 

dräneringssystem. Lämplig för diametrar ≤ 400 mm. Max. 16 bar 

(PN 16). Toleranser: max diameterspalt 0,6 mm / max. 0,2 mm 

presspassning. Lämplig för t.ex. rörsystem som uppfyller EN1329, 

1452, 1453, 1455 och ISO 15493 (PVC) ..  
 

EGENSKAPER 

· Specialpensel ingår till burkarna. 

· Återslutande lock 

· THF-fri 

· Tixotrop 

· Spaltfyllnad 

 

KVALITETSMÄRKNING / STANDARDER  

CE: Lim för ej trycksatta termoplaströrsystem i installationer för transport / 

bortskaffande / lagring av vatten (EN 14680).  

CE: Lim för termoplaströrsystem för vätskor under tryck i anläggningar för transport / 

bortskaffande / lagring av vatten (EN 14814).  

KIWA: Lim för anslutningar i PVC och PVC / CPE vattenledningssystem. Certifikat 

K5067 baserat på BRL K525 (NEN 7106).  

KIWA-ATA: godkänd för dricksvattensystem.  

EN 14680: Uppfyller kraven europeisk standard 14680: Lim för ej trycksatta 

termoplaströrsystem.  

EN 14814: Uppfyller kraven europeisk standard 14814: Lim för 

termoplaströrledningssystem för vätskor under tryck. 

 

UNI-100 XT  

STORLEK FÖRPACKNING   ARTIKELKOD GPA 

125 ml Tub UNI100XT-0125 

250 ml  Burk UNI100XT-0250 

500 ml Burk UNI100XT-0500 

1000 ml Burk UNI100XT-1000 

 

RENGÖRINGSMEDEL  

125 ml Burk DREIN-G 0125 

1000 ml  Burk DREIN 1000 

 

RENGÖRINGSSERVETT 

100 st Förpackning DREIN DUK 

 

 

FÖRBEREDELSE 

Arbetsförhållanden: Använd inte i temperaturer ≤ +5 ° C. 

 

APPLICERING 

Täckning: Uppgift om antalet rör limningar per 1L: 

 

 

 

 
BRUKSANVISNING:  

1. Efter kapning av röret, ta bort grader och fasa kanterna. 

2. Rengör ytorna som skall sammanfogas med rengöringsmedel och 

rengöringsservett. 

3. Applicera limmet snabbt och jämt, stryk 4-6 gånger på ytorna som skall 

sammanfogas. (röret tjockt, utag tunnt) 

4. Sammanfoga delarna direkt och ta bort överskottet av lim. Låt limmet härda 10 

minuter innan belastning. Stäng förpackningen noga direkt efter användning.  

 

Fläckar / rester: Avlägsna limfläckar med Griffon Cleaner.  

Använd pensel som matchar diameter som skall sammanfogas. Penslar som 

medföljer respektive förpackning är lämplig för diameter enligt nedan. 

 

 

 

  

 

 

 

HÄRDNINGSTIDER 

Torr / Härdningstid: ca. Se schema: 

 

 

 

 

 
 

 

* Härdningstiden kan variera beroende på yta, produkt mängd, luftfuktigheten och omgivningstemperatur. 

 

TEKNISKA EGENSKAPER  

Temperaturområde: 60 ° C, toppbelastning 95 ° C  

Kemikalieresistens: Den kemiska resistans beror på spaltbredd, torktid, tryck 

appliceras, temperatur, typ och koncentration av produkten. I allmänhet kan man 

säga att den har samma kemikaliebeständighet som själva materialet, med undantag 

för ett begränsat antal mycket aggressiva kemikalier, såsom koncentrerade 

oorganiska syror, lut och kraftfulla oxidationsmedel. 

 

TEKNISKA DATA  

Kemisk bas: Lösning av PVC i en blandning av lösningsmedel.  

Färg: Gul (transparent)  

Viskositet: ca. 2500 mPa.s.  

Solid innehåll: ca. 22%  

Densitet: ca. 0,94 g / cm³ 

Flampunkt: K1 (<21 ° C) 

 

FÖRVARING OCH ANVISNINGAR 

Hållbarhet minst 18 månader, om den förvaras i en väl sluten förpackning på en torr 

plats med en temperatur mellan +5 ° C och +25 ° C. Affär med emballage ordentligt 

tillsluten på torr, sval och frostfri plats. Begränsad hållbarhet efter öppnandet. 
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