
 

TEKNISK  
INFORMATION 
   

Adda 2K FOLIELIM är ett svenskproducerat tvåkomponentslim med en öppentid på            
5-7 timmar! Adda 2K FOLIELIM används för vattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö 
eller utrymmen med liknande belastning. Adda 2K FOLIELIM är en systemprodukt som 
ingår i Adda 2K-System. 

Adda 2K FOLIELIM har en tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering och väldigt 
god övervätning mellan underlag och Adda TÄTFOLIE. Adda 2K FOLIELIM används på 
både på sugande- och täta underlag som lim och skarvförsegling. Adda 2K FOLIELIM är 
självhärdande och kapillärspärrande, ger en stark limfog. Adda 2K FOLIELIM kan också 
användas för skrapspackling/portätning av underlag. 

    

Innan du börjar:  En förutsättning för ett lyckat resultat är att underlaget är grundas med Adda PRIMER. 
Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C samt en relativ fuktighet 
över 90% i underlaget.   

Förbehandling: Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Lösa partikler avlägsnas. Fett och olja tas bort med 
Adda GROVRENS eller Adda SUPERVASK utblandat 1:10 för högtrycks-spolning. Sprickor, 
porer eller hål ska vara spacklade och torra innan applicering med Adda 2K FOLIELIM. 
Krav för betong och murbruk är max 85% relativ luftfuktighet. Alla ytor ska förbehandlas 
(primas). Adda PRIMER används på gips-, fiber- och spånplattor och som vattenavvisare på 
»torra« zoner i våtrum. Sugande underlag av betong eller gips förbehandlas med Adda 
PRIMER utspädd 1:3. Låt torka minst en timme innan applicering av Adda 2K FOLIELIM. 

Applicering:   Adda 2K FOLIELIM appliceras med roller eller pensel. Applicera minst 0,4 kg per m2 vid 
limning av Adda TÄTFOLIE. För fast gnidning/pressning rekommenderas plastspackel med 
rundad hörn, skarvrulle och kombiverktyg. Adda TÄTFOLIE och Adda FOLIE-TILLBEHÖR 
ska alltid monteras i vått Adda 2K FOLIELIM så att fullständig övervätning mellan underlag 
och det som monteras uppnås. Kontrollera regelbunden att du får jämn heltäckande limfilm 
på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden. 
Rekommendation att försegla Adda FOLIE-TILLBEHÖR med Adda 2K FOLIELIM. 

Plattsättningsbar: Adda 2K-System är plattsättningsbar efter ca 24tim men kan under gynnsamma 
förhållanden plattsättas redan efter 12 timmar. Detta kräver ett absorberande underlag, att 
temperaturen ej understiger 20 grader under torktiden, samt en ej för hög RF i omgivningen. 

Rengöring:  Spill avlägsnas omedelbart med t.ex. svamp. Verktygen rengörs omedelbart med vatten. 
Härdad massa tas bort mekaniskt. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner 
är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.  
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet.  
Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.

BRUKSANVISNING

Adda 2K FOLIELIM 
tvåkomponentslim 



 

Produkttyp:   Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim. 

Färg:    Vit. 

Öppentid / pot-life:  5 - 7 timmar i hinken efter korrekt blandning. 

Blandningsförhållande:  Blanda först upp dispersionen till en jämn massa, sedan häll ca hälften av   
    pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i ca 2-3 minuter. Häll sedan i  
    resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna   
    blandats ut. Låt massan vila i 2 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs.  
    Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera.   
    Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion. Vid   
    delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som  
    blandas med ca 0,5 deciliter pulverkomponent, rör om enligt ovanstående. 

Åtgång:     0,4 kg / m2    

Öppentid:    10 - 30 minuter. 
skinnbildning:    Om materialet visar tecken på skinnbildning, ska man påföra nytt lager   

  material för att få en färsk yta. 

Förpackning:    plasthink med insats: 3 kg, 9 kg, 18kg. 

Hållbarhet/lagring:   12 månader efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö om  
    + 10°C – + 40°C. Produkten tål ej frost. (se produktionsdatum på förpackningen). 

Hantering:    Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad    
    produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Lim på̊ huden avlägsnas med tvål och   
    vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim avlägsnas   
    mekaniskt. Härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för   
    återvinning enligt lokala föreskrifter. 

   
BYGGTEKNISKA FÖRUSÄTTNINGAR: 
Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler;  
BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, 
Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat  
monteringsanvisning. Adda 2K FOLIELIM kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +40°C. Material och  
underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och  
luftfuktighet om minst 50 % RF. *OBS Alla angivna tider är vägledande, och förutsätter en 
temperatur på +23 °C i luft/underlag/material, och en luftfuktighet på 50 %. 

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner 
är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.  
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet.  
Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.
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