
 
 

Product number: 9730571 

DK: Datablad: RAW Spånpladelim 
Vigtige funktioner: 
Stærk monteringslim til de fleste byggeopgaver. 
Anvendes til montering af vægplader, paneler, lister 
m.m. samt som forstærkning ved sømning og skruning. 
Velegnet til limning af undergulve af bl.a. spånplader. 
Limer træ, fliser, beton, samt mange metaller og plast-
typer. Vær opmærksom på at nogle materialer ikke 
tåler opløsningsmidler – foretag test. Limen påføres i 
strenge, og materialerne monteres straks efter, med et 
kraftigt tryk. Værktøj afrenses med acetone. 

NO: Data ark: RAW Sponplast lim 

Hovedegenskaper: 
Sterkt monteringslim til de fleste krevende byggeopp-
gaver. Anvendes til montering av veggplater, paneler, 
lister m.m samt som forsterkning ved spikring og skru-
ing. Velegnet til liming av undergulv av bl.a. sponplater.  
Limer tre, fliser, betong, samt mange metaller og plast-
typer. Vær oppmerksom på at noen materialer ikke tåler 
løsemidler – test alltid først. Limet påføres i strenger, og 
materialene monteres øyeblikkelig med et kraftig trykk. 
Verktøy renses med aceton. 

SE: Datablad: RAW Spånskiva lim  

Beskrivning: 
Starkt montagelim till de flesta krävande bygglimningar. 
Används till montering av väggskivor, paneler, lister 
mm. samt som förstärkning vid spikning och skruvning. 
Särskilt väl lämpat till limning av undergolv t.ex. spån-
skivor. Limmar trä, kakel, betong samt många metaller 
och plaster. Var uppmärksam på att vissa material inte 
tål lösningsmedel - utför test. Applicera limmet i strän-
gar och montera materialen direkt med ett kraftigt tryck. 
Rengör verktyg med aceton. 

FI: Tietolomake: RAW Lastulevyn liima 

Pääpiirteitä: 
Erittäin vahva asennusliima useimpiin vaativiin liimauk-
siin. Muodostaa kevyesti joustavan vettä ja lämpötiloja 
kestävän liimasauman. Käytetään seinälaattojen, panee-
lien, listojen, ym. liimaukseen. Sopii erittäin hyvin lattia-
alustojen liimaukseen, esim. vanerilevyjen liimaukseen. 
Liimaa puuta, kaakelia, betonia, sekä useimpia metalleja 
ja muovilajeja. Otettava huomioon, että eräät metallit ei-
vät kestä liuottimia – suoritettava testi. Liima levitetään 
viivoina ja materiaalit painetaan välittömästi yhteen 
voimakkaalla puristuksella. Työkalut puhdistetaan 
asetonilla. 
 


