
Produktdatablad

Gyproc Skivlim 
Generellt

Gyproc G 46 är ett vattenbaserat, lågemitterande 
lim.

Användningsområde

Limmet används till limning av golvgipsskivor. 
Gyproc G 46 kan också användas till att limma 
PUR-skum mot aluminiumskivor. Limmet kan an-
vändas till de flesta bygg- och isoleringselement. 
Provlimning rekommenderas vid de flesta fall för 
att se att det blir bra vidhäftning. 

Egenskaper

• Kort öppningstid.
• Hög torrhalt ger utfyllande egenskaper.

Fördelar

• Hög vidhäftning.
• Miljövänlig.
• Bra klibb.
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Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.

Beteckning
Volym Vikt Åtgång stränglimning Åtgång hellimning Lagring Pall Artikel- 

nummerl kg l/m2 l/m2 månad st

G 46-5 5 6 0,25 0,5 12 80 5200412875

G 46-10 10 12 0,25 0,5 12 44 5200574533

Monteringsanvisning

Gyproc Skivlim monteras på underlag av golvskiva, 
golvspånskiva eller annat limningsbart underlag 
på följande vis:

1. Se till att lim och limytor är frostfria under 
applikationstillfället och härdningstiden, ca 
10 timmar.

2. Se till att underlaget är väl rengjort från 
damm, smuts och fett och att det är torrt.

3. Limmet rörs om och påförs med en 15–20 
cm bred limspridare eller tandad spackel 
antingen på hela ytan eller utefter blivande 
golvskivefogar som märkts ut på underlaget. 
Lägg inte på mer lim än 2–3 skivors yta.

4. Golvskivorna läggs i det blöta limmet senast 
15 minuter efter limspridningen och dikt an 
mot tidigare skiva. Överskottslimmet tas bort 
med en spackel. 

5. Skivorna pressas mot underlaget genom 
att en person går utefter skarvarna. Efter ca 
15–20 minuter och högst 1 timme upprepas 
denna nedpressning. Detta arbetsmoment 
kan ersättas av klammerhäftning då skivorna 
appliceras i det blöta limmet.

6. Utöver denna nedpressning får golvet inte 
beträdas medan limmet binder, ca 10 tim-
mar. Det förhållandevis stora tidsspannet är 
avhängt luftens temperatur och fuktighet.

Sortiment och teknisk information 


