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LIM
TRÆLIM 750 ML
RAW Trælim er en enkomponent trælim til brug 
indendørs til limning af de fleste typer træ. 

Emnerne skal være rene, fri for fugt, olie og snavs. 
På almindeligt træ påføres der lim på den ene flade  
og på hårde træsorter påføres limen på begge flader. 
Maks. 5 min. efter påføring af limen skal emnerne 
lægges i pres, 6 min. dog længere på hårdt træ.

Limbøtten må ikke udsættes for frost.

Best. nr. 9730569

TRÆLIM UDE 750 ML
All-round hurtig enkomponent og fugtbestandig 
trælim til professionel og gør-det-selv brug.

Anvendes til f.eks. samling af døre og vinduer, møb-
ler til vådrum, køkkenborde m.m. Limen er fugtbe-
standig iflg. EN 204/205 gruppe D3. Limede emner, 
der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med 
en effektiv dækkende overfladebehandling.

Anvendelsestemperatur fra +5°C til +70°C. Våd 
lim fjernes med vand. Må ikke udsættes for frost.

Best. nr. 9730570

TRÆLIM VINTER 750 ML
Trælim Vinter er en frostsikker all-round indendørs 
enkomponent trælim, der er velegnet til limning 
ved temperaturer helt ned til -10°C.

Limen påføres med spartel, pensel eller rulle i et 
jævnt lag. Dobbeltsidig limpåføring giver den 
stærkeste limning. Anvendelsestemperatur fra 
-10°C til +70°C. Fladerne skal lægges i pres inden-
for max. 6 minutter ved 20°C. Fuld styrke opnås 
efter ca. 1 døgn ved 20°C.

Limen tåler opbevaring ned til -40°C. Er limen 
frosset, skal optøning ske langsomt. 

Best. nr. 9730569
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LIM
MONTAGELIM 290 ML
RAW Montagelim kan anvendes både ude og 
inde, på de fleste byggematerialer. Limer på 
f.eks. træ, beton, metal, PVC, glas og spejl.

Danner hurtigt en stærk limfuge. Limen påføres 
på emner, som er rene og fri for fugt, olie og 
snavs. Kan anvendes fra +5°C til + 35°C. Se 
teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720741

TAGSTENSKLÆBER 290 ML
Specialklæber der giver en stærk og fleksibel 
samling. Bruges til tegl- og betontagsten, ved 
montering af tilpassede sten, f.eks. ved skotrender.

Limen er neutral, overmalbar og har høj bestandig- 
hed mod klimapåvirkninger. Fladerne skal være 
rene, tørre, støv- og fedtfri. Påføres fra +5°C til 
+40°C. Stenene presses sammen indenfor 5-10 
minutter, og monteres når tilstrækkelig styrke er 
opnået. Det anbefales først at udføre tilstrække-
lige vedhæftningsforsøg.

Best. nr. 9731788 (290 ml sort)
Best. nr. 9731878 (290 ml rød)
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MS FUGEMASSE 290-600 ML
RAW MS Sealer er en højelastisk MS polymer 
fugemasse til fugning både inden- og udendørs. 

Særdeles velegnet til f.eks. facadefuger, fugning 
af døre og vinduer mm. Fugemassen kan over-
males med de fleste typer maling. Fugemassen 
påføres på flader som er rene og fri for fugt, 
olie og snavs. 

Kan anvendes fra +5°C til +35°C. Se teknisk 
datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720732 (290 ml hvid)
Best. nr. 9720734 (600 ml hvid)

Best. nr. 9720733 (290 ml grå)
Best. nr. 9720735 (600 ml grå)

FUGEMASSE

ACRYLFUGEMASSE 300-600 ML
RAW Akrylfugemasse til fugning indendørs til 
tætning af revner og sprækker. 

Fugemassen påføres på flader som er rene og fri 
for fugt, olie og snavs. Fugemassen kan overmales. 
Kan anvendes fra +5°C til +35°C.

RAW Akrylfugemasse er velegnet til lydfuge. Fugen 
vil normalt være gennemhærdet efter ca. 1 døgn, 
dog afhængig af fugetykkelse.

Best. nr. 9720736 (300 ml hvid)
Best. nr. 9720737 (600 ml hvid)
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FUGEMASSE

UNIVERSAL FUGELIM 290 ML
FARVET

Elastisk lim og fugemasse til montagearbejde 
f.eks. ved ventilations- og metalindustrien samt 
til gulvfuger. 

Anvendes ude og inde. Hæfter godt på de fleste 
materialer. Kan anvendes på fugtige flader, hvis 
fladerne ikke er permanent fugtige. Påføres fra +5°C 
til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før 
hindedannelse. Kan overmales med de fleste vand- 
og spritbaserede malinger - foretag test.

Best. nr. 9730566 (290 ml hvid)
Best. nr. 9730567 (290 ml grå)
Best. nr. 9730568 (290 ml sort)

UNIVERSAL FUGELIM 290 ML
TRANSPARENT

Elastisk lim og fugemasse til opgaver, hvor en 
transparent løsning ønskes.

Hæfter godt på de fleste materialer. Påføres fra +5°C 
til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før 
hindedannelse. Kan overmales med de fleste vand- 
og spritbaserede malinger - foretag test.

Best. nr. 9730565 (290 ml transparent)
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FUGESKUM
PU/NBS SKUM 750 ML
RAW NBS All Year PU skum som anvendes til tætning 
og isolering. Påføring med NBS pistol. PU skum hær- 
der ved reaktion med fugt, det skal derfor sikres at 
der er fugt tilstede, evt. kan der forstøves vand direk- 
te på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Kan 
anvendes fra -15°C til +35°C. Hærdet skum skal 
fjernes mekanisk. Monter NBS pistolen på ventilen 
og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug 
og brug altid dåsen med ventilen nedad. Se 
teknisk datablad for yderligere information.

Best. nr. 9720739

PU SKUM MED SLANGE 750 ML
RAW All Year er en PU skum som anvendes 
til tætning og isolering.

PU skum hærder ved reaktion med fugt, det 
skal derfor sikres at der er fugt tilstede, evt. 
kan der forstøves vand direkte på skummet 
for at sikre korrekt ekspansion. Kan anvendes 
fra -15°C til +35°C. Hærdet skum kan kun 
fjernes mekanisk.

Monter slangen på ventilen og ryst dåsen grundigt 
10-15 gange inden brug og brug altid dåsen med 
ventilen nedad. Se teknisk datablad for 
yderligere information.

Best. nr. 9720739
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FUGETILBEHØR
GLITTEVÆSKE 1 L
RAW Glittevæske er udviklet til brug 
i forbindelse med glitning af silicone, 
MS polymer og polyurethan fugemasser.

Den friske fugemasse fugtes med RAW Glitte- 
væske og glittes derefter med en fugepind, 
eller lignende. Glittevæske giver mulighed 
for efterfyldning af fugen. Opbevares køligt 
og tæt tillukket. Vær opmærksom på sarte 
materialer.

Best. nr. 9730575

FUGEPINDE AF TRÆ
RAW fugepinde af træ. Anvendes til 
efterglitning af sillicone, MS polymer 
og polyurethan fugemasser.

Best. nr. 9730532 (6 mm)
Best. nr. 9730533 (8 mm)
Best. nr. 9730535 (10 mm)
Best. nr. 9730538 (12 mm)
Best. nr. 9730539 (15 mm)
Best. nr. 9730540 (20 mm)
Best. nr. 9730541 (25 mm)

BAGSTOP
RAW Bagstop anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser. 
Bagstop presses på plads med et blødt instrument f.eks. bagsiden af en fugepind.
RAW Bagstop skal dimesioneres 20% større end fugebredde, se teknisk data- 
blad for yderligere infomation.

Best. nr. 9730549 (10 mm x 5 m)
Best. nr. 9730550 (16 mm x 5 m)
Best. nr. 9730551 (20 mm x 5 m)
Best. nr. 9730552 (24 mm x 5 m)
Best. nr. 9730553 (10 mm x 50 m)
Best. nr. 9730554 (13 mm x 50 m)
Best. nr. 9730555 (16 mm x 50 m)
Best. nr. 9730556 (20 mm x 50 m)
Best. nr. 9730557 (24 mm x 50 m)
Best. nr. 9730558 (30 mm x 80 m)
Best. nr. 9730559 (10 mm x 600 m)
Best. nr. 9730560 (13 mm x 400 m)
Best. nr. 9730562 (16 mm x 250 m)

Best. nr. 9730563 (20 mm x 150 m)
Best. nr. 9730564 (24 mm x 100 m)
Best. nr. 9730545 (20 x 30 mm x 100 m)
Best. nr. 9730546 (20 x 40 mm x 100 m)
Best. nr. 9730547 (25 x 35 mm x 100 m)
Best. nr. 9730548 (25 x 40 mm x 100 m)
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ANVENDELSES 

SKEMA
TRÆLIM 
750 ML

VINTERLIM
750 ML

TRÆLIM UDE
750 ML

MONTAGELIM 
290 ML

Træ • • • •

Gipsplader • • • •

Blød masonite • • •

Kork med PVC • •

Pap • • •

Papir • • •

Stof • • •

Alu •

Stål •

PVC •

Messing •

Kobber •

Malede flader •

Beton •

Spånplader • • • •

Inde • •

Inde/ude • •

Glas •

Spejl •

ANVENDELSES 

SKEMA
MS FUGE
290 ML

ACRYLMASSE
300 ML

FUGELIM 
UNIVERSAL
290 ML

TAGSTENS-
KLÆBER
290 ML

Træ • • • •

Gipsplader • • •

Alu • • •

Stål • • • •

PVC • •

Messing • • •

Kobber • • •

Zink • • •

Malede flader • • •

Beton • • •

Spånplader • • • •

Inde • •

Ude • • •

Glas • • • •

Flamingo • • •

Lydfuge • •

Gummi •

Mursten • • • •


