
  
  

Teknisk datablad 

T-Rex Montage Lette materialer - Recycled 
Revision: 27/10/2021 Side 1 af 2 

Tekniske data 
Basis Akryl 
Konsistens Pasta 
Hærdnings system 

Densitet 
Temperatur resistens** 
Åben tid (23°C, 55% RV)* 
Påførings temperatur 

Fysisk tørring 

Ca. 1,30 g/ml 
-20 °C → 70 °C 
15 min. 
5 °C → 30 °C 

* *Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag. ** Disse oplysninger 
vedrører fuldt hærdet produkt. 

tørt opbevaringssted ved temperaturer imellem 
+5°C og +25°C. 

Produkt beskrivelse 
T-Rex Montage Lette materialer - Recycled er en 
vandbaseret montagelim lavet af genanvendte 
materialer. Ekstremt velegnet til porøse overflader 
og limning af dekorationer (eksempelvis kunstig 
stuk).. 

Overflader 
Overflader: alle almindelige bygnings overflader 
Beskaffenhed: ren, fri for støv og fedt. Mindst en 
af emnerne der skal limes være porøs. 

Egenskaber 
 

 

 

 

 

80% genanvendt materiale 
35% bio baserede materialer 

Forberedelse af overfladen: Ingen primer er 
nødvendig. 
Der er ingen vedhæftning på PE, PP, PTFE 
(Teflon®) og bitumen holdige overflader. Vi 
anbefaler en forudgående test på alle overflader. 

Velegnet til limning af ujævne overflader. 
Direkte påføring på èn overflade 
Fremragende vedhæftning på mange porøse 
materialer på indvendige applikationer . 

Påføringsmetode 
Påføringsmetode: Påfør limen med fugepistol i 
lige store perler eller prikker på et af de 
materialer, der skal limes. Påfør altid lim på 
kanterne af komponenterne og på kanter og 
hjørner af paneler. Tryk straks overfladerne 
sammen og slå på emnerne med en gummi 
Hammer. Understøt om nødvendigt. Emnerne 
kan belastes efter 24-48 timer. 
Rengøring: Før hærdning, T-Rex Montage Lette 
materialer - Recycled kan fjernes med 
vand fra underlag og værktøj. Hærdet T-Rex 
Montage Lette materialer  kan kun fjernes 
mekanisk. 

Applikationer 
 Særdeles god vedhæftning på alle almindelige 

porøse bygnings overflader. 
 Velegnet til stærk fiksering af materialer som 

træ, syntetiske materialer, sten, væg fliser, 
metal på overflader af beton, sten, 
gips, træ, spånplade etc. 
Velegnet til limning af panel arbejde, paneler, 
fodlister og PVC, kabelbakker og de mest 
almindelige dekorations materialer. 

 

Emballage 
Farve: hvid 

Reparation: Med samme materiale 

Emballage: 380g patron af genanvendt 
(PCR) materiale 

Sundheds- og sikkerheds anbefalinger 
Anvend almindelig industriel hygiejne og læs 
etiketten for yderligere information. 

Holdbarhed 
Mindst  24 måneder i uåbnet emballage i et 

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af 
vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet indsendt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og 
substrater og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for 
de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsforholdene er uden for vores kontrol, accepteres der 
intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig ret til at 
ændre produkter uden forudgående varsel. 
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Bemærkninger 
 

 

Mængden af tryk ved påføring og ikke 
varigheden vil bestemme den endelige 
slutstyrke 

Anvend ikke i applikationer 
vedvarende vand påvirkning kan 
forekomme. 

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af 
vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet indsendt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og 
substrater og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for 
de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsforholdene er uden for vores kontrol, accepteres der 
intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig ret til at 
ændre produkter uden forudgående varsel. 
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