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DAFA uni. lim för limning av EPDM-mem-
bran.

DAFA uni. lim för limning av väggfolie.DAFA uni. lim för utomhusbruk kan appli-
ceras direkt på undertak eller vindbarriär. 
Binder folier på såväl porösa som släta 
underlag.

DAFA uni. lim för utomhusbruk är ett 

speciellt sammansatt lim med enastående 

vidhäftning.

Användning
DAFA uni. lim för utomhusbruk används för 

limning av en rad material i de allra flesta 

konstruktioner.

Fäster på aluminium, metall, zinkbelagd 

metall, trä, PVC-U och andra icke-porösa 

material. 

DAFA uni. lim för utomhusbruk är åldersbe-

ständigt och motståndskraftigt mot tempe-

raturförändringar samt vattentätt. Det bör 

dock inte användas direkt på polystyren, 

PVC, asfalt eller tjära.

Fördelar
• Enastående väderbeständighet och 

motståndskraft mot UV-exponering

• Bra motståndskraft mot värme och kyla

• Utmärkt vidhäftning

• Enastående vidhäftning på betong

• DAFA universallim för utomhusbruk är 

registrerad i databasen för byggproduk-

ter som kan användas  i Svanenmärkta 

konstruktioner.

Täckning
En 600 ml påse räcker till ca 7-8 meter 

limsträng (baserat på en limsträng med en 

bredd av cirka 10 mm).

Universallim 
för utom-
husbruk

DAFA uni. lim för utomhusbruk 600 ml.

Antal per låda DAFA-nr DB-nr EAN-nr

12 st à 600 ml. 620026751 1828048 5705636423418

Innehåll per påse DAFA-nr

Konsistens Pastös

Torktid 24 timmar

Temperaturbeständighet +50 °C

Användningstemperatur +5 °C till +30 °C

Draghållfasthet > 75 N/25 mm

Tack-fritt ca 10 minuter

Förvaring Torrt. Över +15 °C. Max 24 månader

DAFA AirVent System®

Garanti
Valet av folie avgör om DAFA:s 
funktions- och produktgaranti 

gäller i 15 eller 30 år. Alla 
tillbehörsprodukter har samma 

garantiperiod som den valda 
folien.
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Säkerhet vid användning
Säkerställ alltid tillräcklig ventilation. 

Om det inte är möjligt, ska andnings-

skydd användas. Använd alltid gummi-

handskar och skyddsglasögon. Undvik 

långvarig kontakt med huden.


