
Tekniskt datablad 
 

DISPERTEC ME-6324 
Speciell limpasta 
 Isoleringsskivor 

 
COD.FICHA: FT-570001-E 

Nº EDICIÓN: 01 

Nº REVISIÓN: 01 

FECHA VIGOR: 02/16 
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Observera: 
Den tekniska information som ges av QS ADHESIVES & SEALANTS, 
S.L., antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande 
kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där 
tredje parts äganderätt är inblandad.  
 
Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för 
processen och användningen i fråga.  
 
I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av 
oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, 
enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution. 
 

 Beskrivning: 
 
Limpastadispersion. Utmärkt vidhäftning under våta 
förhållanden. 
Särskilt formulerat för att fästa isoleringsskivor, bitar av 
expanderad polystyren och akustikplattor. 
 

Tekniska data: 
 

Sammansättning: Akrylsampolymerer i vattenbaserad 
dispersion 

Förpackning: 1,5, 6 och 25 kg 

Utseende: Viskös pasta. 

Färg: Beige. 

 

Egenskaper: Värde: Enhet
: 

Standard: 

Brookfield-viskositet: 
 

Tixotrop pasta --- --- 

pH (23 °C) 7–8  I.M. 

Densitet (23 °C) 1,40 ± 0,02 g/cm³ UNE-EN 542 

Öppen tid (23 °C och 
50 % relativ fuktighet) 10–15 min.

 
I.M. 

Rumstemperatur 
användning +5/+35 °C I.M. 

Beräknade prestanda 
(beroende på ytorna) 0,3–0,5 kg/cm

2 
I.M. 

Resultat: Laboratorietester 

 

Användning: 
Särskilt avsett för fastsättning av skivor och profiler av 
expanderad polystyren, stenullspaneler, glasfiber, trä etc. 
på tak och väggar. 
Det har bra vidhäftning på betong, cement, gips, trä etc. 

 

Anvisningar för användning: 
 

De stöd där limmet ska appliceras måste vara rena och 
fria från damm, smuts, lösa partiklar, rester av puts och 
släppmedel. Ytorna måste vara våta men inte fulla av 
vatten. 
 
Rör i produkten före användning. Applicera tillräckligt med 
lim med hjälp av en murslev eller spatel.  
 
Limmets härdningstid är mindre än 24 timmar. 
 

Säkerhet och hygien:   
 
Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. Begär att få 
säkerhetsdatabladet för mer information. 
 

Förvaring: 
 
Håll produkten borta från direkt solljus och skydda den 
från frost, undvik temperaturer under +5 °C och över 
35 °C. 
Produktlivslängd: 12 månader 
 
Rengöring: 
 

Verktyg: Med vatten precis efter användning. 
Härdad produkt: Mekanisk rengöring. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


