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1K Dispersionsklæber

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber er en lim til opklæbning af isoleringsplader på 
cementfrie overflader som eksempelvis træunderlag m.m.

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber har høj elasticitet og fleksibilitet samt høj 
indledende hæfteevne. Produktet er enkelt og nemt at arbejde med og har et lavt 
forbrug.

Sammensætning:

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber kan bruges som lim til opklæbning af 
isoleringsplader på facader med træunderlag samt gipsplader og andre materialer. 
Produktet indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.

Anvendelse:

Som klæber       ca. 1,5-2,0 kg./m2   ca. 13,5 m2/spand  20 kg. spandForbrug:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, bæredygtigt samt fri for rester, der kan reducere 
produktets hæfteevne. Bedst egnede underlag er tørre, ubehandlede, let 
absorberende træunderlag af forskellig art samt gipsplader.

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber er klar til brug. Produktet kan påføres med 4- eller 
6 mm. tandspartel. Isoleringspladerne fastklæbes i den frisk påførte 
dispersionsklæber. For at undgå at produktet tørrer (ved lunere vejr) anbefales det, at 
isoleringspladen fastgøres i den frisk påførte lim senest efter 5-10 min. for at opnå 
tilstrækkelig hæfteevne. 

Udførelse:

Emballage 20 kg. spand                 Varenr. 00104003 24 spande/palle

Holdbarhed: Køligt, tørt og frostfrit. I lukket spand har produktet en holdbarhed på 12 mdr.

SCHWEPA 1K Dispersionsklæber består af en vandig polymerdispersion, 
calciumcarbonater, silikater, tilsætningsstoffer og konserveringsmidler.
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Sikkerhed:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.Bortskaffelse:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om 
produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og 
udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført 
arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og 
brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en 
fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende 
standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. 
kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Kvalitetskontrol:

Bemærk: Må ikke anvendes ved luft- eller overfladetemperaturer på under + 5 °C. Vær meget 
opmærksom på brug efter nattefrost, i sollys eller ved regn. Beskyt underlaget så vidt 
muligt. Tørretiden er afhængig af vejrforholdene, men må forventes at være ca. 24 
timer. Ved høj luftfugtighed eller lave temperaturer, kan tørretiden forlænges 
betydeligt. 
Produktet kan stænke, så sørg derfor for at afdække underlag i nærheden bestående 
af andre materialer såsom metal, glas, keramik m.fl. før arbejdet med 1K 
Dispersionsklæber påbegyndes. Stænk skal omgående fjernes med vand. Værktøj 
rengøres straks efter brug.
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Produktet er ufarligt. Dog skal der naturligvis udvises forsigtighed, så produktet ikke 
kommer på hud eller i øjne. Sker dette, skal der hurtigst muligt skylles med vand.
Ved blivende gener kontakt da en læge.




