PRODUKTDATABLAD

FPS-GIPSLIM
COLLE PF3

Introduktion
FPS-Gipslim är ett gipsbaserat pulverlim som blandas med vatten
för att skapa ett mycket starkt bindemedel, konstruerat för
huvudsyftet att limma upp stuckatur och sammanfoga gipsskivor
med.
Komposition
Till skillnad från flertalet andra varianter av limtyper har FPSGipslim en lång öppningstid som tillåter en utdragen omarbetning
om så skulle krävas.
Generellt är produkten lättarbetad, miljövänlig och brandhärdig där
huvudbeståndsdelen är naturlig gipssten i dess råaste form vilket
resulterar i en mycket ren produkt som inte avger några emissioner
vid varken process eller permanent form.
Inga allergiska reaktioner kan framkallas av FPS-Gipslim och
materialet kan ej utgöra grogrund för biologiska påväxter som
exempelvis mögel. Att den permanenta ytan besitter neutralt pH
och har den tekniska förmågan att ’andas’ gör FPS-Gipslim till ett
naturligt och praktiskt val för miljövänlig komfort. Materialet är
sedermera oorganiskt och diffusionsöppet vilket underlättar
kombination med andra material då FPS-Gipslim minimerar risken
för biologiska angrepp.
Användningsområden
FPS-Gipslim är utformad för inomhusbruk och lämpad för
nybyggnad såväl som renovering av väggar, tak och våtutrymmen.
Specifikationer
Utomhusbruk

Nej

Inomhusbruk

Ja

Då det råder varierande förhållanden och förutsättningar i varje enskilt fall av bruk med FPS-Gipsputs kan SMP inte
ansvara för annat än att informationen i detta produktblad är korrekt. Flertalet faktorer som ligger utanför SMPs
ansvar, oavsett detta direkt påpekas eller ej, innefattar arbetsutförande, bearbetning, konstruktion,
kombinationseffekter, lagring och lokala förhållanden.
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Underlag
Alla former av underlag som FPS-Gipslim skall appliceras på skall
vara fast och fritt från smuts och damm. Exempel på icke-sugande
underlag är kakel, slät betong, stål eller asfalt. Sådana underlag
skall förbehandlas med FPS-Primer för god vidhäftning. Funktionen
för primer är att agera vidhäftningsskikt mellan ett underlag med
undermålig sugförmåga och det efter-applicerade gipslimmet.
Tillblandning
FPS-Gipslim blandas med rent vatten tills att en krämig konsistens
uppnås där blandningen besitter förmågan att hänga kvar på
blandsleven.
Applicering
Underlaget skall vara noggrannt rengjort innan gipslim appliceras.
Överflödigt gipslim skrapas av med en spackel eller likvärdigt
verktyg.
Rengörning
Stänk av FPS-Gipslim på ytor som ej ämnats limmas skall
omgående tas bort med hjälp av spackel efterföljt av fuktad trasa. I
de fall då limmet hunnit torka kan samma teknik med spackel och
fuktad trasa användas.
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