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Centro TM# Folielim 

Produktdatablad 

TM# Folielim 
 
Produktbeskrivning:  
Artikelnummer: 253022 
TM# Folielim är en svensktillverkad produkt som ingår i Centro TM#F System. Centro TM# Folielim är en  
härdande 1-komponent och lösningsmedelsfritt SMP produkt. Den flytande konsistensen ger låg åtgång, snabb 
applicering, bra initialhugg och övervätning samt en lång monteringstid. Centro TM# Folielim är snabbt 
plattsättningsbar, ger en elastisk och stark limfog som är vattentät. 
 
Användningsområde: Centro TM# Folielim ska användas i skarvar, överlappningar mellan två täta material och i 
samband med delreparationer. Centro TM# Folielim kan också användas för helmontering av Centro TM#F 
system på icke sugande underlag och som lim/tätning vid väggnära brunnar (Unidrain). Se separat anvisning. 
 
Förutsättningar: Gällande byggtekniska regler, AMA Hus och andra branschregler ska följas t ex 
Byggkeramikrådets branschregler - BBV, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum och Centros 
monteringsanvisning. Använd och följ monteringsanvisningen för Centro PRO TM# F System.  
Arbetstemperatur i luft, material och underlag bör vara mellan +10°C och +20°C med minimum 30 % RF för att 
torktiderna ska stämma. 
 
Applicering: Använd Centro Limspridare Fix It eller Limspridare Elit 52 mm som ger ca 4 m² per liter. 
Förvattna/fukta Centro TM# Folielim efter applicering av limmet med t ex duschspruta och lägg ihop ytorna 
omedelbart. För fastgnidning rekommenderas plastspackel och skarvrulle med flänsar (ej slät).  
Centro TM# Folielim ska appliceras så att fullständig övervätning mellan underlaget, folie och det som monteras 
uppnås. Kontrollera och säkerställ regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.  
 
Plattsättning: TM#F System monterat-/och skarvförseglad med TM# Folielim är plattsättningsbart på golv och 
vägg efter 4–8 timmar om anvisning följts. Redovisade tork-/och härdningstider gäller vid +20°C och minimum  
30 % RF. Temperatur och RF påverkar härdtiden.  
 
Materialåtgång: En patron 290 ml räcker till ca 10 meter skarvförsegling med Centro Elit limspridare 52 mm. Vid 
hellimning av Centro Folie ca 0,2–0,25 liter ≈ ca 350–425 g/m². Förbrukning 1,7 kg/m²/mm 
 
Monteringstid: 0–30 min beroende på temperatur och fuktighet, övervätning krävs vid montering. 
 
Lagring: Bör lagras i miljö om + 10°C till + 20°C. Produkten tål frost. Nedkyld produkt värms upp till ca + 20°C 
innan användning. Hållbarhet 12 mån i oöppnat originalemballage.  
 
Arbetshygieniskteknisk beskrivning: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad 
produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Rengöring av limspill görs med torr trasa samt vid behov med 
lacknafta/terpentin. Lim på huden avlägsnas med handrengöringsmedel. Låt produkten härda på verktyg av plast 
eller metall innan rengöring. 
 
Förpackningar: Väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Restprodukter: Låt våt produkt härda. Härdad produkt lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift. 
 
Lösningsmedel: Inget. 
 
Allmänt: Temperaturbeständig -40 °C - +90 °C, Fukthärdande lim 
 
OBS! Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av 
produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och 
monteringsanvisning följts.  
 


