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Teknisk datablad

VINYL GLUE

Produktspecifikationer:
Lim til professionel brug, specialudviklet til Pergo Optimum floors.
PERGO® VINYL ADHESIVE er et klæbemiddel uden
opløsningsmidler, med fiberforstærket spredning. Velegnet til at
klæbe PERGO® VINYL på passende porøse undergulve indendørs.
PGVGLUE6 = 6 kg
PGVGLUE15 = 15 kg
Hvorfor bruge Pergo® vinyllim?
✓ Limen er særligt velegnet til gulvvarme eller -kulde.
✓ Den er let at fordele, klæber hurtigt med høj klæbestyrke
✓ Den løber ikke ud, når den er blevet fordelt, og giver den bedste dimensionale stabilitet på
markedet, selv om den er elastisk.
✓ Virker forebyggende mod mellemrum i gulvet forårsaget af temperaturforskelle
✓ Fugtbestandig og derfor ideel til et vinylgulv.
Limspatel:

PGVA2

Tekniske data:
Base
Tørresystem
Konsistens
Farve
Tæthed (DIN 53479)
Brookfield viskositet (Brookfield RVT 6/10)

Akryl
Fysisk tørring
Pasta
Creme
Ca.1,28 g/cm³
Ca. 32.000 – 42.000 mPa.s.

Åbnetid ved 21°C og 50% R.H.
Ventetid ved 21°C og 50% R.H.

Ca. 40 – 50 minutter
Ca. 5 – 10 minutter

Klar til belastning
Temperaturmodstand

Mindst 24 timer
-20°C to +70°C (Tørret)
Afhænger af undergulvet 250 - 350 g/m² ved
brug af knoppet spatel A2

Påføringsrate

* Det varierer afhængigt af forhold som temperature, fugtighed osv.

Pergo® er et kvalitetsprodukt distribueret af Unilin BVBA's gulvafdeling. Belgien. Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, Tlf.: +32 (0)56-67.52.20
www.pergo.com
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Egenskaber:
- Fiberforstærket
- Hård-elastisk bindingsevne
- Høj styrke
- Meget nem at påføre
- Former stabile toppe, når den er blevet
påført med en knoppet spatel eller
spredningskam.
- Lavt forbrug/m²
- Meget lav emission
- Uden opløsningsmidler
Anvendelsesformål:
PERGO® VINYL ADHESIVE er velegnet til
limning af et dækkende vinylgulv indendørs
samt homogene og heterogene dækkende
PVC-gulve, polyolefin og gummigulve på op til
2,5 mm.

repareres før klæbemidlet påføres med hjælp
af en passende udglattende blanding.

Velegnet til indendørs brug på glatte og
velabsorberende undergulve.

PERGO® VINYL ADHESIVE skal
akklimatiseres til rummets temperatur for den
påføres.
Påfør klæbemidlet på fladen ved hjælp af den
knoppede spatel A2. Undlad at påføre mere
klæbemiddel på fladen end der kan dækkes
med Pergo® vinyl inden for åbentiden.
Placer Pergo® vinyl inden før 10 til 20 minutter
i det stadig våde klæbende lag og rul det ud
med en tung rulle (>50kg). Alt efter
omstændighederne rulles kanter og led igen
efter 20 til 30 minutter.

Beskrivelse:
PERGO® VINYL ADHESIVE tørrer ved, at
vandet evaporerer fra klæbemidlet. Når
klæbemidlet er helt tørt (efter ca. 24 timer ved
21°C og 50% RH), formes et hårdt klæbende
lag, der ikke krymper og som er beskyttet mod
normal formændring af PVC-gulvbelægning
pga. atmosfæriske fugtigheds- og
temperaturpåvirkninger. Klæbemidlet er
fremragende til næsten alle almindelige
porøse substrater.
Opbevaringstid:
2 år i uåbnet emballage på et køligt og tørt
opbevaringssted ved temperaturer mellem
+5°C og +25°.
Undergulv:
PERGO® VINYL ADHESIVE skal påføres en
jævn, tør, ren og glat flade, i
overensstemmelse med DIN18365, uden
uregelmæssigheder og sprækker.
Rester af gamle klæbemidler osv. kan påvirke
klæbeevnen og være synlige visible gennem
gulvbelægningen. De skal derfor fjernes
mekanisk. Løse eller beskadigede flader skal

Overflader på (beton) undergulve, der ikke er
solide, bør fjernes. Hvis undergulve er ujævne,
påføres en passende udglattende blanding.
Glatte overflader som anhydrit skal gøres ru
og det øverste lag fjernes. Tilsandede
undergulve skal støvsuges med en industriel
støvsuger.
Det anbefales at udføre en
kompatibilitetstest på alle flader, før
klæbningen finder sted.
Påføring af klæbemidlet:

Så længe PERGO® VINYL ADHESIVE ikke er
tør, kan den tages af redskaber og parketgulv
med vand. Tørret klæbemiddel skal fjernes
mekanisk.
Anbefalinger:
• Det frarådes at påføre klæbemidlet på
underlag, der ikke er beskyttet mod
stigende fugt.
• Undlad at påføre klæbemidlet ved
temperaturer på under 15°C eller over
25°C
• Underlagets skal mindst være 15°C varmt.
• Undlad at påføre klæbemidlet, hvis den
relative luftfugtighed ligger på over 75%.
• Lave temperaturer og høj relativ
luftfugtighed forlænger bindings- og
tørretiden.
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Undlad at påføre klæbemidlet, hvis
områdets væggene og lofter ikke er tørre
(efter gipsning eller maling osv.)
Klæbemidlet må ikke opløses.
Korrigering skal foretages inden for 10
minutter
Ikke beregnet til påførsel udendørs

Anbefalinger om sundhed og sikkerhed:
Benyt de sædvanlige forholdsregler om
arbejdshygiejne.
Læs etiketten for yderligere informationer.
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