
BESKRIVNING AV PRODUKT
Produkten är ett skarvförseglingslim för limning av tätskiktsfoliens överlapp(skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremsa samt inner- 
och ytterhörn. Kan även användas för limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschett.  Bostik Foilseal Grab har en smidig konsis-
tens som är lätt att applicera med handspruta.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Bostik Foilseal Grab är ett självhärdande (kemiskt torkande) folieskarvslim som används i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTvF och 
VTgF (se monteringsanvisning Wet Room Foilsystem).

ARBETSBESKRIVNING
Bostik Foilseal Grab sprutas ut i jämna strängar varpå limmet fördelas ut med limspridare. Limmet bör duschas (blomsterspruta) 
med rent vatten för snabbare uthärdning före montering av tätskiktsfolien, rörmanschetterna, tätskiktsremsa, brunnsmanschett 
eller inner � och ytterhörn.  Slätspackel av plast, pressar ut limöverskottet varpå skarven försluts med ytterligare lim.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassad som hälso � eller miljöfarlig.  För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845
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Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
FOILSEAL GRAB



TEKNISK DATA

Materialtyp Silyl � modifierad polymer 
(SMP)

Härdsystem Härdar med luftens fuktighet

Färg Grå

Inomhus Ja

Åtgång ca 10 lpm (5 mm sträng)

Förpackning 290 ml, plastpatron

Lagring 9 månader, svalt, torrt och i 
oöppnad förpackning

Brandfarlig Nej

VOC emission 0,0 mg/m3

Arbetstemparatur Mellan + 5° C och + 25° C

Konsistens Tixotrop, smidig massa

Torktid 24 timmar vid +23° C och 
duschad yta

Densitet 1,5 kg/liter

Rengöring Ohärdat lim tas bort med 
Rödsprit (alt. Lacknafta)

. Uthärdat lim tas bort mekani-
skt
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