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VEBATEC 
BYGGEMATERIALELIM – 
BSK 
 

   Limning af: 

□ Murværk, beton, natursten 

□ Træmaterialer, metal 

□ Gipskarton, isoleringsmidler 

□ Dekorationsplader, vægbeklædninger 

□ Hurtig hærdning ved høj klæbestyrke 
     

BESKRIVELSE:  

VEBATEC BYGGEMATERIALELIM - BSK er en alsidig  
1-komponent-konstruktions-lim uden opløsningsmidler,  
med høj styrke, der hærder med fugtigheden ved let skumning 
til en vandfast, spændingsudlignende, ældnings- og 
temperaturbestandig forbindelse. Skumningsgraden ved 
hærdning kan variere og afhænger af luftfugtigheden og 
omgivelsestemperaturen. Hærdningen går også hurtigt ved høj 

klæbestyrke. VEBATEC BYGGEMATERIALELIM - BSK 
dækker mellemrum, kan slibes og lakeres efter hærdning. 

Limen opfylder kravene i DIN EN  204 D 4. 

 

ANVENDELSE:  Kan bruges indendørs og udendørs. 
Vandfaste og varmebestandige limninger af alle slags 
træmaterialer, kombinationslimninger med metal, beton, sten, 
mursten, marmor og natursten, dekorationsplader, gipskarton, 
vægbeklædninger, sandwichplader, alle slags 
isoleringsmaterialer (f.eks. Styropor, Styrodur osv.) Limning og 
sammenklæbning ved bygning af trævinduer, dørfyldninger, 
trappetrin, lægningsplader, hjørnevinkler i aluminium-vinduer 
m.m. 

 

 

TEKNISKE DATA: 
Massefylde:                                                          ca. 1,5 g / cm³ 
Åben tid:                                                           ca. 8-10 minutter 
                                                                          (23°C / 65% RF) 
Videreforarbejdning:                                                ca. 2-3 timer 
Bestandighed:                                                     -40°C til +80°C 
Brugstemperatur:                                    min > 5° C maks. 40°C 
Hærdning:                        ´                       ca. 3 mm lag lim / dag 
Slutfasthed:                      ca. 8 N/mm² i henhold til DIN EN 205 
                                                                           i hærdet tilstand 
Farve:                                                                                                                                                                                                                                              beige 
Konsistens:                                                                                                                                                                                                                  stabil 
 

Kemisk bestandighed: VEBATEC BYGGEMATERIALELIM 

BSK i hærdet tilstand er bestandig overfor fugtighed og 
miljøpåvirkning, fortyndet syre og lud (koncentration op til 10%) 
hydrolysefast og vandfast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORARBEJDNING:  Overfladerne skal være fri for støv, fedt 
og olie og være fast og bæredygtige. Slibes af på forhånd ved 

behov. VEBATEC BYGGEMATERIALELIM BSK påføres i 
striber fra patronen, ved klæbning af overflader fordeles det 
med en tandspartel. Det er sædvanligvis nok at påføre limen på 
en side. Ved porøse underlag anbefales det, at påføre på 
begge sider. Sæt delene sammen og fastgør dem indtil de er 
montagefaste eller hærdede såvidt det er nødvendigt. Ved 
klæbning af træ bør den resterende fugtighed i træet være ca. 
8-10%. Metal skal gøres ru og renses med acetone inden 
sammenklæbning.  

VEBATEC BYGGEMATERIALELIM BSK hærder vha. 
fugtighed ved klæbning, der fylder mellemrum, indtil ca. 3 mm 
om dagen. Ved at tilsætte vandtåge og højere temperatur, 
accelereres hærdningen. Fjern frisk overskydende lim med 
acetone. 
 

HOLDBARHED: 12 måneder, mellem +5°C og  
+ 25°C, i uåbnet originalbeholder. Beskyttes med varme. 
 

LEVERINGSFORM:                                               310ml patron 

 

Særlige oplysninger: Dette produkt indeholder Isocyanater - 
overhold fabrikantens anvisninger. Farven kan ændres ved 
påvirkning fra ultraviolet lys. Det påvirker ikke limens 
egenskaber. 

 

BEMÆRK: Vores brugstekniske anbefalinger gøres på 
grundlag af vores erfaringer efter bedste viden, og er ikke 
bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt retsforhold og 
ingen supplerende forpligtelser fra købsaftalen. På grund af 
mangfoldigheden, kan vi ikke afprøve alle kombinationer af 
materialer og konstruktionsmæssige forhold. Derfor beder vi 
dig om selv at kontrollere på eget ansvar, at produkterne er 
egnede til det tiltænkte formål.                                  06.2014 

http://www.vebatec.de/

