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HIGH TACK 299
•  Starkt montagelim med extremt 
 kraftigt våthugg, 300 kg/m²
•  Fixerar tunga föremål direkt på
 vägg och i tak utan understöd
•  Snabbhärdande, flexibelt, 
 väderbeständigt. Kan användas 
 inom- och utomhus
•  Fäster på de flesta material t.ex. betong, 
 tegel, natursten, trä, glas, glasfiber, metall, 
 frigolit, målade ytor m.m.

COOL TACK 286
•  Montagelim som kan användas 
 ända ner till -5°C.
•  Flexibelt +/-20%. Extremt 
 starkt efter härdning.
•  Kan användas inom- och 
 utomhus på väggar, tak och golv.
•  Mycket lämplig för limning av 
 takpannor. Väderbeständigt.
•  Fäster på de flesta material, t.ex. 
 betong, trä, metall, frigolit, glas m.m.

TURBO TACK 291
•  Blixtsnabbt montagelim.
•  Hög styrka även medan limmet är vått  

Fritt från ftalater och lösningsmedel
•  Kan användas inom- och utomhus 
 på väggar, tak och golv
•  Fäster på de flesta material, t.ex. 
 betong, trä, metall, frigolit, glas m.m.
•  Fixerar tunga föremål på vägg 
 och tak utan stöd

COMBI FLEX 524
•  Den ultimata universalprodukten 
 - starkt lim och elastisk fog
•  MS-polymer som klarar praktiskt 
 taget all slags limning och fogning
•  Kan målas över, användas både inomhus och 

utomhus och har utmärkt väderbeständighet
•  Flexibilitet +/-20%
•  Härdar under vatten
•  Livsmedelsgodkänd
•  Godkänd för våtrum

VÄGGLIM QUATTRO 213
• Limmar lättare väv och alla typer  

av tapeter - Non-Woven, Easy-Up,  
papperstapet

•  För torra och uppvärmda utrymmen
•  Räckvidd 4 m2/liter
•  EVA-polymerdispersion
•  Enkel applicering, även med maskin

VÄVLIM EXTRA 214
•  För uppsättning av glasfiberväv  

och glasfilt
•  För torra och uppvärmda utrymmen
•  Räckvidd 3-5 m2/liter
•  Lång öppentid, enkel applicering
•  För sugande och ickesugande underlag

ACRYL EXTRA 505
•  Specialutvecklad, ftalatfri akrylfog-
 massa till fogar och sprickor inomhus 
 i torra utrymmen
•  Krymper minimalt, kan slipas och ger en 
 perfekt yta för efterföljande finish med färg
•  Till fogning och tätning av mindre  

sprickor och hål inomhus på paneler, 
 karmträ, skivskarvar, skiljeväggar m.m.
•  Snygg mattvit finish
•  Kan övermålas

MÅLARFINISH 558
•  Vattenbaserad akrylfog
•  Slip- och övermålningsbar
•  Krymper minimalt
•  Ftalatfri
•  Tätning vid paneler, karmar, 
 skiljeväggar m.m.

DANASEAL INTERIOR HYBRID 521
•  Den bäst lämpade fogmassan för rörelsefogar  

inomhus t.ex. hörnskarvar, dörrar och fönster 
• Gulnar inte
•  Flexibilitet +/-20%
•  SMP-baserad hybridfog, ftalatfri  

och kan målas över
•  Sjunker inte, lång bearbetningstid
•  Torr fogyta, suger inte till sig smuts  

eller damm

COMBI FLEX 524
•  Den ultimata universalprodukten  

- starkt lim och elastisk fog
•  MS-polymer som klarar praktiskt taget  

all slags limning och fogning
•  Kan målas över, användas både inomhus och  

utomhus och har utmärkt väderbeständighet
•  Flexibilitet +/-20%
•  Härdar under vatten
•  Livsmedelsgodkänd
•  Godkänd för våtrum

MONTERINGSLIM VÄGGLIM FOGMASSA 




