
WOOD H500 MAXI BOND

FORDELER/EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER

PARKETTLIM MED HØY YTELSE

PRODUKTBESKRIVELSE
Ms-polymerbasert, løsningsmiddel- og vannfri. Gir en 

elastisk limfuge som er alkalistabil og har lyddempende 

egenskaper. Svært lave utslipp, uten vann, flyktige 

løsemidler og isocyanater. Miljøtilpasset med svært lave 

utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1 Plus, samt M1. 

BRUK
Egnet for liming av de fleste typer tre, både gulvbehandlede som 

ubehandlede, lamell-, stav- og mosaikkparkett. Underlaget kan 

være betong, sparklede overflater, kryssfiner eller sponplater, 

støydempingsbelegg som gummikork etc.

Anbefalte materialer: 

ü De fleste typer parkettgulv  – ubehandlede, lamell- eller 

stavparkett

ü De fleste typer treslag  – furu, eik, bøk, bjørk, bambus mm

ü Laminatgulv

ü Mosaikkparkett

ü For massive tregulv –  opptil 200 mm brede og 23 mm tykke

ü Støydempende – opptil 12 dB med akustikkunderlag

ü Miljøvennlig alternativ, veldig lave utslipp

ü Egnet for gulvvarme 

ü Sterk limeevne

* Disse verdiene er målt ved + 23 ° C og 50 % relativ fuktighet med normalt 
sugende underlagt. Avhengig av underlag, temperatur og underlag kan disse 
verdiene avvike fra informasjonen over

PRODUKTEGENSKAPER
Farge Lysebrun

Tetthet 1,7 kg/liter

Bindemiddel Polymerspredning av akrylattype

Åpningstid* I løpet av 15 minutter, eller så lenge 

full oversmitting pågår.

Gangbar 24 timer

Herdestid 24-48 timer

Limforbruk: Ca 1 m²/L

Strekkfasthet H500 Maxi Bond oppfyller kravene for 

parkettmaterialer som krever strekk-

fasthet i underlaget på minst 2.0 MPa

Arbeidsforhold Temperatur minst +15 °C. Beste resultat 

oppnås ved ca 20 ºC og ca 60 % RF

Lagringstid 18 måneder ved +10 °C til +20 °C. 

Beskyttes mot frost. 

ART.NR FORPAKNING VOLUM EAN

30620400 8L 2 poser 14 kg 7311020081089

PRODUKTINFORMASJON

24 h

1 m2/l
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PÅFØRINGSINSTRUKSJONER FORBRUK

LAGRINGSTID

RENGJØRING

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Følg parkettprodusentens anvisninger. Følgende er 

bare tilleggsinformasjon for selve limingen. 

Tregulvmaterialer skal konditioneres i henhold til 

leverandørens anvisninger og monteringen må skje under 

samme forhold. Vanligvis foregår en konditionering i omtrent 

8 dager ved  35-65 % RF og temperatur +18 til 23 ºC. 

For gulvvarme - slå av gulvvarmen 48 timer før 

gulvmaterialet monteres. Vent minst en uke etter 

monteringen før du gradvis øker gulvvarmen. 

Underlaget må være rent, plant, sterkt, fri for fett, 

støv, smuss, limrester og gammel maling. I de fleste 

tilfeller  ujevnheter på maks +3 mm per 2 meters lengde, 

men  kan variere avhengig av krav. For eventuell utjevning 

anbefales  Bostik Gulvsparkel. For ikke-

absorberende underlag som f.eks. 

høyytelsesbetong, anbefales påføring av minst 10 

mm tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. I 

tvilstilfeller, kontakt Bostik Teknisk Service.

Strekkfastheten i underlaget må være minst 1,5 MPa. For 

liming av massiv parkett kreves minimum 2.0 

Mpa i strekkfasthet, og maksimalt RF 65 % i underlaget. 

Limforbruket for massiv parkett er 1 m²/liter. Maxi-Bond 

parkettlim kan brukes til liming av visse tregulv på 

betongunderlag med eller uten avrettingsmasse, med 

høyere RF enn 65. For andre parkettmaterialer, må  RF i 

underlaget normalt ikke overstige 65 %. Følg først og 

fremst gulvprodusentens instruksjoner.

Limet påføres med en limspade som gir en  

heldekkende limfilm mot underlaget.

OBS - Liming må ikke foretas på underlag med risiko for fukt. 

PÅFØRINGSMETODE
Påfør underlaget med en tannsparkel som gir 

2 m² / liter, på en overflate som tilsvarer det du har tid til å 

legge innen 20 minutter. Monter og press 

gulvmaterialet i det våte limet. Kontroller at 

oversmittingen er god over hele overflaten. På 

betongunderlag med RF maks 85 %, eller ved liming av 

massiv parkett, må limet påføres med en limspade som gir 1 

m² / liter og som gir en omfattende limfilm til underlaget. 

Etterbehandling: Belasting og overflatebehandling av 
parkettgulvet kan gjøres tidligst etter 2 dager.

La det være mellomrom mellom vegger og gulv slik 

at tregulvet kan utvides. Følg leverandørens 

monteringsinstruksjoner og anbefalinger for 

bevegelsesfuger.

1-2 m²/L avhengig av underlag og valg av påføringsmetode

18 måneder tørr, kjølig og i uåpnet emballasje når den 

oppbevares mellom + 10 °C og + 20 °C. Oppbevares frostfritt.

Vann før limet har tørket. Tørket lim tas vekk mekanisk 

eller med White spirit. 

BAKSIDE LIMSPREDER LIMFORBRUK

Standardparkett Limstift n° B3 Ca 2 m²/L

Massiv parkett Spesielt for parkettlim Ca 1 m²/L

SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside.Ha 

pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å 

oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved 

øyekontakt, skyll straks med vann, vask med såpe og 

vann hvis lim kommer i kontakt med huden. 

www.bostik.no 

De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger 

er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe bru-

keren for å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger 

utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås 

ved bruk av produktene.

ANSVAR




