
Enkomponent lim för montering av 4500 va-
pourmat överlapp, förseglingar och övriga va-
pourmat komponenter.

 • Snabbhärdande

•  Fäster på många underlag

•  Tål konstant vattenbelastning

För limning av 4500 vapourmat folie, överlappningar, manschetter 
för rörgenomföringar, förseglingar och övriga vapourmat kom-
ponenter. Fungerar även till att limma kakel, metall och plast när 
materialet är rengjort.
3690 one-seal levereras i 300 ml patroner.

Användningsområde
■  Vägg
■ Golv
■ Våtrum
■ Inomhus
■ Utomhus

Underlag
■  Betong
■ Keramiska plattor
■ Vapourmat
■ Plast
■ Metall
■ Trä
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Produktbeskrivning
Färdigblandad lim på tub som fäster på många underlag.

Tekniska data  

Användningsområden
Till limning av 4500 vapourmat överlapp och förseglingar. 
Fungerar även till att limma kakel, metall och plast när 
materialet är rengjort.

Förbehandling av underlag
Metall och kakel rengörs med aceton, plast ska ruggas upp 

innan limning.

För att säkerställa en snabb och fullständig limeffekt på 

vapourmat komponenterna bör materialet eller underlaget 

fuktas med en våt svamp innan applicering.

Utförande
4500 vapourmat

3690 one-seal appliceras på förfuktade 4500 vapourmat 

folieskarv och spacklas ut med 4568 limspackel. Använd så 

mycket lim att överlapp blir täckt. Tryck den övre folien ner 

i limmet.

4500 vapourmat komponenter

3690 one-seal appliceras på förfuktade 4500 vapourmat 

och spacklas ut med 4568 limspackel. Förfukta undersidan 

på rörmanschetter, inner- och ytterhörn innan dessa mon-

teras. Använd så mycket lim att förseglingar blir täckta. 

Tryck förseglingarna ner i limmet.

På övriga ytor

3690 one-seal appliceras den rengjorda yta och spacklas 

ut med en limspackel. Tryck ämnena mot varandra.

Arbetshygieniska förhållanden
Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt REACH 

förordningen.

Produkten är inte märkningspliktig.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas. 

All övriginformation finns i säkerhetsdatabladet.

Förpackningar
300 ml patroner.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten är 
lagerstabil 24 månader från produktionsdatum i obruten 
förpackning.

Försäljning 
mira´s produktprogram säljs genom byggvaruhandlare och 
återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

Densitet v/20oC: 1,46 kg/l
Torktid v/23°C och 50% RF:
fingertorr  20-40 min.
full härdning 3-24 timmar
Lämplig arbetstemperatur: +5-40°C

Åtgång (genomsnitt):   10-12 m folieskarv/patron

SE

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com
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