LIM
Skivor av gips, cellplast
(EPS) eller trä (spånskiva, MDF, etc.)

SKUM
Tätar och isolerar med
minimal efterexpansion

MUR
En burk ersätter upp
till 25 kg murbruk

ALLT I EN
PRODUKT
Vi visar dig hur

HUR MAN...
......LIMMAR
ISOLERINGSSKIVOR

S.4

Skivor av gips, cellplast (EPS),
trä (spån, MDF, etc) mot tegel,
betong, trä m.m.

...MURAR

S.6

Lämplig för lättklinker (LECA),
formblock, tegel och natursten.

...FÄSTER FÖRS.8
SÄNKTA KOPPLINGSBOXAR OCH ELRÖR
Limmar och stabiliserar i skarvar
och fogar innan övertäckning.

...LIMMAR OCH
ISOLERAR DÖRRAR
OCH FÖNSTER

S.10

Täta, fäst och isolera i trånga utrymmen
utan oönskad efterexpansion

...MED FOAMTACK
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Generellt:
FÖRBEREDELSE
• Temperaturen på flaskan ska vara minimum
+5 °C. Temperaturen på materialen ska
vara mellan -5 °C och +30 °C.
• Ytorna ska vara fria från smuts/damm och fett. Borsta
bort löst damm och sand och rengör ytorna vid behov
med TEC7 CLEANER, HP CLEAN eller MULTICLEAN.
• Fukta torra, porösa ytor med lite vatten för att
förstärka vidhäftningen. Begränsat fäste på PE, PP
och andra typer av plast med sluten cellstruktur.
• Ta på handskar, och använd lämplig
skumpistol, t.ex. PUR GUN. Se till att
mängdregulatorn är helt stängd.
NOTERA! Vid användning av 101 SKUMPISTOL kan man
räkna med 2-3 gånger mer efterexpansion under härdning
då avsaknad av mängdregulator frigör mer skum (högre
täthet) än vid användning av PUR GUN. Detta gäller primärt
vid användning som fyllnadsmassa och inte som lim.
• Skaka FOAMTACK i minst 30 sekunder före användning.

ANVÄNDNING
• Reglera mängden skum med
mängdregulatorn bak på pistolen.
• En burk räcker till ca 20 meter lång och 2 cm bred linje
• Vid limning av murblock och sten måste limytorna
monteras före skinnbildning (ca 2 minuter).
På väggskivor (polystyren, gips etc) måste
limmet lufttorka (ca 2-3 minuter tills limmet
blir lite klibbigt) innan delarna sammanförs.
• Vid behov måste vertikala ytor stödjas under
härdningstiden. Fullhärdat efter 60 minuter.

EFTERBEHANDLING
• Ohärdad massa på ytor avlägsnas med PUR CLEANER.
• Efter härdning skrapas överflödig massa bort med en
spackelspade, medan fläckar och spill
avlägsnas med REMOVE ALL.
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Hur limmar man
isoleringsskivor
med FOAMTACK?
Skivor av gips, cellplast (EPS), trä
(spån, MDF, etc) mot tegel, betong, trä m.m.
Med sin höga vidhäftningsstyrka (1,2 kg/cm²)
förenklar FOAMTACK installationen av isoleringsskivor. Inga pluggar, skruvar eller borrning krävs!

Applicera vertikala strängar, ca. 2 cm tjocka, på avstånd
av ca. 25 cm mellan varje sträng. Vid limning direkt på
reglar, är det lättare att applicera limet på reglarna.
Låt limmet lufttorka i ca. 2-3 minuter och:
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Testa limmet genom att trycka lätt på det (1). Om limmet
kollapsar eller det bildas hål (2), är det inte klart. Är limmet
klibbigt och det bildar trådar som finns kvar på fingret (3),
är limmet klart. Om ytan har blivit torr, och det har bildats
en film måste limmet avlägsnas och appliceras igen (4).

• Pressa skivan mot ytan. Håll trycket i 1 minut.
• Skivan kan justeras inom de närmaste 5 minuterna.
• Ge tillräckligt stöd i 10 minuter
efter att skivan placerats.
• Fyll luckor och hålrum med FOAMTACK.
• Vänta 1 timme innan skivorna ska
behandlas, målas eller slipas.

SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN LIMMAR SKIVOR
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Hur murar man
med FOAMTACK?
Lämplig för lättklinker (LECA),
formblock, tegel och natursten.
Limhållfastheten ger goda egenskaper som
stenlim, för murning av porösa material som
tegel, natursten, lättklinker och formblock, etc.
En burk FOAMTACK ersätter upp till 25 kg torr
murbruk under murning, vilket minskar arbetstiden
avsevärt eftersom rengöring av spill och damm
från blandning av murbruk inte är nödvändigt.
FOAMTACK har hög motståndskraft mot
kemikalier, vatten och röta, samt kan användas
både inomhus och utomhus.

6

FOAMTACK är endast avsedd för ickebärande konstruktioner.
• Det första lagret vid murning måste vara horisontellt,
jämnt, fast och stabilt. Använd gärna vanlig
murbruk eller ett lager grus på ojämna ytor.
• Ta bort allt löst material och damm
från de ytor som ska limmas.
• Applicera två strängar, ca. 2 cm tjocka, längs blocken/
stenarna. Limma även de vertikala sidoytorna. Med
större laster och bredare ytor kan fler strängar appliceras.
• Nästa lager av sten appliceras omedelbart. Om
limmet har lyckats bilda en film måste nytt lim
appliceras. Härdat lim skrapas bort med en spackel.
• Kontrollera vattenpasset regelbundet för bästa resultat.
• Lim som läcker ut mellan lagren avlägsnas efter
härdning (ca 30-60 min) med en spackel.

SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN MURAR LÄTTKLINKAR
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Hur fäster man
försänkta kopplingsboxar och elrör
med FOAMTACK?
Limmar och stabiliserar i skarvar
och fogar innan övertäckning

Kopplingsbox:

Elrör:

• Ta bort allt löst
material och damm.
Använd både borste
och dammsugare.

• Ta bort allt löst
material och damm.
Använd både borste
och dammsugare.

• Fyll på ca. 30% av
hålrummet med
FOAMTACK så att
det finns plats för
både skum och
kopplingsboxen.

• Fyll på med FOAMTACK
och låt skummet
lufttorka i 5 minuter.

• Låt skummet lufttorka
i 5 minuter innan du
skjuter kopplingsboxen
på plats.
• Fyll med skum runt
kopplingsboxen.
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• Pressa röret på plats.

KOPPLINGSBOX
ELRÖR

SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN FÄSTER FÖRSÄNKTA
KOPPLINGSBOXAR
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Hur isolerar man
runt dörrar och
fönster med
FOAMTACK?
Täta, limma och isolering i trånga utrymmen
utan oönskad efterexpansion
FOAMTACK är ett elastiskt byggskum med mycket
låg expansion, mindre än 5 %, vilket ger mycket
exakt applicering i trånga områden, som runt
dörrar och fönster. Elasticiteten möjliggör omjustering om skevheter uppstår i konstruktionen.
Den isolerar bra och fäster starkt på de flesta material. Frånvaron av eftertryck säkerställer att dörrar
och fönsterramar inte skadas under härdning.
Hög isoleringsförmåga bryter både köldbryggor och
ljud (upp till 60 dB). Den kan användas både inomhus
och utomhus och är enligt BREEAM-SE emissionskrav.
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ILLUSTRATIONSBILD

• Ta bort allt löst material och damm. Använd
både borste och dammsugare.
• Använd en lämplig byggskumpistol, t.ex. PUR
GUN, för att säkerställa korrekt applicering.
• Fyll och försegla hela tomrummet med FOAMTACK.
• Spill och överskott kan skäras,
slipas och klippas bort efter härdning.
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Produkterna i Tec7-serien gör
underhåll, konstruktion och reparation
enklare, mer miljöanpassat och
mer lönsamt.
Produkterna är universella och har så
hög kvalitet att de levereras med olika
garantier och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs
och konsument via återförsäljare inom
färg-/järn-/VVS- och byggfackhandeln i hela Sverige.
På www.tec7.se finns produktinformationer, byggvarudeklarationer
och säkerhetsdatablad, samt översikt
över våra återförsäljare.

+46 (0) 31 13 54 90
fb.com/tec7sverige
tec7.se
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