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Lýsing:  

Parabond Parquet 540 parketlím er mjög gott 

alhliða parketlím sem hentar fyrir flestar 

gerðir af gegnheilu-, samlímdu- og harð 

parketi. 

Hefur góða byndingu við flest byggingarefni 

án þess að nota grunn. 

Án leysiefna og isocyanate 

Hentar mjög vel með gólfhita og þar sem 

hitasveiflur eru miklar.  

Langtíma hitaþol er -40°C til +90°C 

Hægt að ganga á og meðhöndla gólf 8 klst 

eftir límingu m.v rétt hita- og rakastig. 

Eiginleikar:                                                                   

Hentar bæði á gljúp og lokuð gólf. 

Hentar til þess að líma niður parket á gólfhita. 

Hentar fyrir flestar gerðir af parketlögn eins og 

Planka, mosaic, síldarbein ofl. og þegar líma 

þarf parket á stál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undirvinna:  

Yfirborð skal vera slétt, vel bundið, hreint og 

laust við alla fitu. Gamalt lím eða annað sem 

kann að hindra byndingu skal fjarlægja. 

Anhydrite eða sambærileg efni ætti að slípa 

létt yfir til þess að auka bindingu. Mæla skal 

rakastig gólfs og skal það vera innan þeirra 

marka sem framleiðandi gólfefnis gefur upp. 

Einnig skal rakastig gólfefnis vera innan þeirra 

marka sem framleiðandi gefur upp. 

Ef gólfhiti er til staðar þá skal hann hafa náð 

jafnvægi áðuren gólfefni er límt niður. 

 

Ef auka þarf bindingu er mælt með því að nota 

Parquet Primer, WB eða PU. 

Notkun: 

Efnið er borið á flötinn með límsköfu. Grófleiki 

fer eftir undirlagi og gólfefni. 

Opnunartími er 30 min m.v 23°C og 50% 

loftraka. Leggið gólfefnið í blautt lím og bankið 

ofaná til þess að tryggja byndingu. Það er 

hægt að hreyfa gólfefnið til eftir að það er lagt 

í límið.  

Fúga meðfram veggjum ætti að vera 10-15mm 

Eftir 8 klst má ganga á gólfinu og meðhöndla 

það. 

Gera má ráð fyrir 750-1000gr á fm. 

Blautt lím má þrífa með Parasilico Cleaner 
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Tækniupplýsingar:  

Basi: MS Hybrid Polymer 

  

Opnunartími: 30min m.v 23°C & 50% loftraka 

 

Harka (shore A hardnes ISO 868): 50 

Skerþol DIN 53283: 2,1 N/ mm²  

 

Þornunartími: 2,5 - 3 mm/24 h m.v 23°C & 

50% loftraka 

 

Leysiefna og isocyanate innihald: 0% 

 

Herbergishiti við vinnslu: +15°C - +35°C 

 

Fyrir notkun skal gera viðeigandi mælingar 

og eftir atvikum prófanir. Ávalt skal fara eftir 

þeim leiðbeiningum sem lí- og 

gólfefnaframleiðandi gefa upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vottanir:  

GEV EMICODE: EC1 plus certificate 

  

 

 

 

 

 

 

Framleiðandi:                                                       
DL CHEMICALS, BELGÍU.                           
www.dl-chem.com  
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