PRODUKTDATABLAD
Specialtejp för montering av PVC-socklar och formade PVC-profiler

Remur
Formstabil specialtejp med aluminiumfolie

Användningsområden:
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PLUS

Remur används för snabb, ren och lösningsmedelsfri montering av flexibla eller mindre flexibla PVC-socklar med slät
baksida (t ex DÖLLKEN WL 50 / WL 60 / WL 100) på släta underlag såsom murverk, slät puts, gipsskivor, målade ytor,
metall, plast, trä, betong och keramik. För inomhusbruk.

lå g e m

3 Lämplig för:
•	PVC-sockellister med slät baksida (t. ex. DÖLLKEN WL
50 / WL 60 / WL 100)
• Styv PVC-bas / PVC-profil med slät baksida (ej trappkantlister)
Rekommendation: använd TS 60 eller TA 100 för limning av
sockelremsor av smutsupptagande material eller Flotex i
DÖLLKEN-mattsockellist.
För ytterligare material ska användningsteknisk rådgivning
inhämtas.

PÅ

Mjukt kappade PVC-sockellister
släta underlag

Komponenter: Metallarmerad specialfolie, akrylat-sampolymer, vätmedel, skumdämpare och papper.

Produktfördelar / egenskaper:

3 Lämpar sig för:

3 Dimensionsstabiliserande
3 3 – 5 x snabbare
3 Lösningsmedelsfri
3 Blir ej sprött eller torkar ut
3 EMICODE EC 1 PLUS/ Mycket låg emission

• Murbruk
• Spackel
• Färgstick
• Metall
• Plast
• Trä
• Betong
• Keramik
• Gips (primad)
• Spackelmassa
Artikel
Remur 45
Remur 55
Remur 95

FÖR

Tekniska data:

Bandbredd		
45 mm		
55 mm		
95 mm		

Sockelhöjd
50 mm
60 mm
100 mm

Förpackningstyp:

kartong

Rullens bredd:

45 mm / 55 mm / 95 mm

Rullens längd:

50 m

Hållbarhet:

minst 2 år

Färg:

silver

Underlagstemperatur:

minst 18 °C

Avluftningstid:

ingen

Applikationstid:

ingen

Belastningsbar:

omedelbart efter limning

Svetsa / montera fogar:

omedelbart efter limning
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Remur
Anmärkningar om beredning:

3

3 Applicera Remur 2 med hjälp av
upprullningsplattan 2 mm från
golv till vägg och gnugga väl

3	Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett,
damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
	Acklimatisering: Sockellister och Remur ska acklimatiseras under
24 timmar vid minst 18 °C i rummet.
	Tapeter måste skäras till / tas bort i en höjd där de fortfarande
täcks av sockeln.
	Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer
(t.ex. UZIN PE 260).
	PVC-profiler som ska limmas, mjukt kappade PVC-socklar samt
baksidan på beläggningen måste vara fria från damm, smuts och
fett på de ställen som ska limmas. Rengör väl och torka med en
torr trasa.
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3 Dra av skyddspapperet gradvis
3

3

5

3 Knacka kontinuerligt på PVC-sockellisten med en gummihammare
för att eliminera mellanrum, värm
vid behov med en varmluftsfön.

Detta behöver du:

3 Remur, mattkniv, trappjärn, gummihammare, snabblim, fön, duk
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3 Värm upp PVC-sockellistens

Bearbetning:

3
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Rengör baksidan

fram till ca 20 cm från hörnet
Installera PVC-sockellisten ca
20 cm från hörnet, det är viktigt
att listen installeras drag- och
spänningsfritt
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inner- / ytterhör med varmluftsfönen
och förforma
Ta bort skyddspapperet, installera
PVC-sockellisten drag- och
spänningsfritt (skär vid behov) och
knacka på plats tills det inte längre
finns någon luftspalt.

3 Kombinera med det andra limmet
och undvik öppna fogar.
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3 Placera det limavvisande skyddspappret på monteringstallriken.
Placera Remur på skyddpappret.
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Viktiga anmärkningar:

Garanti:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i
bearbetningsinstruktionerna.
• Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.
I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

3 Om en beläggning som har limmats med Remur tas upp igen kan
limmet lämna rester efter sig på underlaget. Om du vill återanvända underlagen i ursprungligt skick, vänligen inhämta teknisk
rådgivning.

Arbets- och miljöskydd:
Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker
att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.
För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

Garantin gäller inte om:
• ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten.
• användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
• Remur 95 används i trappor.
• Remur 95 utsätts för fukt.
• golvbeläggningen har utsatts för drag eller spänningar.
• installationen har gjorts vid en temperatur under 18 °C (på väggen).

Bortskaffning:
Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika
arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna
tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av denna produktinformation upphäver och gör all tidigare produktinformation ogiltig.
Tillägg på grund av nya rön eller utveckling kan göras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen av detta produktdatablad hittar du på www.uzin.se
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