TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Vienkomponenta D4 PVAc līme
Izdošanas datums: 04.09.2012.
Uzņēmums: DANA LIM A/S, www.danalim.dk
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge, Denmark
Tel: +45 56 64 00 70, Fax: +45 56 64 00 90
Tehniskās Apkalpošanas Tel: +45 56 64 00 75
Sagatavoja: Bo Brehmer
Pārstāvis Latvijā, Ivo Brovackis , mob, 371 22020185
Epasts, ivo@danalim.lt

Produkts:

DANAFIX 449

Pārdevējs: VBH Latvia, Ulbrokas ielā 23 ,
Māris Krusts 22007476

Produkta apraksts un pielietojums:
DANAFIX 449 ir vienkomponenta ūdens bāzes PVAc dispersijas līme rūpnieciskās koksnes ražošanai. Līmei ir ift. Rosenheim
sertificēts ūdens izturības klase D4 atbilstoši EN 204/205, kā arī par siltuma pretestību saskaņā ar WATT91.
DANAFIX 449 tiek izmantots bez papildus cietinātāja,kas vienmēr padara to gatavu lietošanai. Līme ir piemērota gandrīz visiem
laminēšanas un savienošanas tipiem,īpaši attiecībā uz zobveida savienojumu,kur ir vajadzīgi bezkrāsas savienojumi un D4 ūdens
pretestība.Ar nolūku iekšdarbiem,DANAFIX 446 ir ieteicams limes obligācijām,kas ir alerģiskas svārtības,temperetūras un mitruma
līdzīgu atmsfēru virtuvē un vannas istabā.
DANAFIX 449 var izmantot produktiem ārdarbiem,bet tikai tad,ja limes līnija tiek aizsargāta pret iedarbības laika apstākļiem,piemēram
krāsas uc.

Pielietošana:
Laminēšana:
Mēbeles:.................................................
Karkasu konstrukcijas:..........................
Dībeļu,tapu un zobveida savienojumi:
Mēbeles:.................................................
Karkasu konstrukcijas:..........................
Koku veidi:
Mīksts (piem. priede):.…........................
Ciets (piem. bērzs):.................
MDF:…....................................................
Skaidu plate:.............…..........................
Prese:
Augstā:...………………………………….
Karstā:..…………………………………
Augstfrekvences prese:…..…………
Apstrāde:
Griezšanas inst. (zems nodilums):.........

DANAFIX 449













Fiziskās un ķīmiskās īpašības:
Līme:
Tips:.......................................................
Krāsa:....................................................
Sausnes sastāvs.:..........................
Viskozitāte (Brookf.RVF, 20 rpm, 20°C)

DANAFIX 449
Ūdens bāzes PVAc-dispersija
Balta
50%
9000 - 10000 mPa.s

Masa:.......................................
pH:..........................................................
Glabāšanas laiks:..……………………
Šuves:
Krāsa:....................................................
Ūdens noturība (EN 204/205):..............
Temperetūras noturība (WATT 91):......

App. 1.1 kg/ltr
2.5-3.5
4 mēneši pie pieņemtās temperatūras 20°C
Caurspīdīga
D4
>7 N/mm²
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Lietošanas
instrukcija:
Sagatavošana:
Uzklāšana:
Koksnes mitrums:

Abām virsmām jābūt tīrām, sausām un precīzi sagatavotai montēšanai.
Līmi uzklāj uz vienas virsmas.Līmējot cietas koksnes, ieteicams līmi uzklāt uz abām virsmām, tāpat
ieteicams palielināt noturēšanas laiku un presēšanas laiku.
6 - 12 % (iekštelpām izmantojamām sagatavēm)
11 – 15 % (ārtelpām izmantojamām sagatavēm)

Kārtas biezums:

100 - 250 g/m², atkarībā no procesa.

Minimālā darba temp.:

6 °C

Atvērts montāžas laiks:

6 -8 minūtes, priedes koks, 20 °C, 50 % RH
Ja montāžas laiks ir atvērts tad to var palielināt par 1 - 2 minūtēm.
Montāžas laiks ir palielināts ja līmē ar divpusēju līmēšanu,ja izmanto cietu koksni zemākā temperetūrā un
lielāks mitrums gaisā un koksnē.Montāžas laiks samazināsies pie temperetūras paaustināsanās un
zemāku gaisa mitrumu gaisā un koksnē.

Presēšana:

Detaļas malu presēšana: 8 – 10 kg/cm² (mīsksta koksne) and 13 – 15 kg/cm² (cieta koksne).
Detaļas augšas presēšana: 1 – 1.2 kg/cm². Ja koksnes spriegumi ir lieli, nepieciešams lielāks spiediens.

Presēšanas laiks:
Priedes koks, app. 9%
moisture, RH: app. 50 %

Lameles izmērs 15 mm
Lameles izmērs 43 mm
20 °C
5 min
10 min
40 °C
4 min
8 min
60 °C
2 min
6 min
Presēšanas laiks jāpalielina, ja strādā ar cieto koksni vai līmē ar divpusējo metodi, augstāks gaisa
mitrums un augstāks mitruma saturs koksnē. Presēšanas laiku var samazināt, ja pirms presēšanas
koksne tiek sasildīta. Līme pilnībā ir nožuvusi pēc 24 stundām. Pilnīga ūdens noturība tiek iegūta pēc 7
dienām.

Tīrīšana:

Mitru līmi var notīrīt ar ūdeni. Sakaltušu līmi var tīrīt ar karstu ūdeni vai acetonu.

Glabāšana:

Uzglabāt vēsā vietā /max 35 C / un cieši noslēgtā iepakojumā. Aizsrgāt no sasalšanas.

Visi norādītie laiki ir doti kā vidējie. Rūpnīcas pārbaudes testi ir jāveic pirms uzsākt ražošanu.

Drošība:
Riska pakāpe:
Riska un drošības pakāpe:

Nav
Nav

Plašākai informācijai par drošību skatīt Drošības Datu Lapā

Papildus informācija:
DANA LIM piedāvā līmju klāstu profesionāļiem:
100-series: Līmes polsterēšanai
200-series: Līmes grīdām
300-series: Līmes sienām
400-series: Koka līmes
500-series: Silikoni & PU-putas
600-series: Celtniecības līmes,špakteles
700-series: Papīra-, iepakojuma- un avīžu līmes
800-series: Karstlīmes
900-series: Tīrīšanas un atjaunošanas līdzekļi

400 sērijas. Koka līmes DANA LIM piedāvā:
400-series: Speciālās līmes
410-series: Līmes maliņu līmēšanai /aukstā līme
430-series:mitruma izturīga D3 grupas līmes
440-series: Mitruma izturīga D4 grupas līmes
450-series: Formaldehīda līmes
460-series: Līmes savienojumiem /tapu,zobveida
470-series: Līmes PVC,metālam uc
480-series: Līmes lakotam kokam
490-series: Līmes laminātu mēbeļu izgatavošanai

Šī datu lapas informācija un dati ir balstīti uz plašiem laboratorijas testiem un mūsu praktisko pieredzi un ir domāti,lai palīdzētu
lietotājam atrast optimālās darba metodes.Tākā lietotāja darba apstākļi ir ārpus kontroles, mēs nedodam garantiju attiecībā uz
rezultātu. Informācija šajā datu lapā ir tipiski rādītāji un domāti kā vadlīnijas.Šī informācija nav uzskatāma par produkta specifiku.
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