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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Hurtighærdende montageklæber med stor træk-
styrke

Limning med stor trækstyrke
• Meget høj klæbestyrke
• Viskoplastisk klæbemasse med lav skumdannelseseffekt

Gennemprøvede klæbeegenskaber
• Testet vedhæftning af ”fastsiddende forskallingselementer” 

ved MPA Braunschweig
• Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med 

DIN/EN 204 ved ift Rosenheim
• Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN 

EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim

Alsidig anvendelse og klæber til en lang række 
materialer
• Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer, 

f.eks. marmor, syntetisk sten osv.
• Kan efterfølgende pulverlakeres (+200 °C/30 minutter)
• Kan slibes og males over

• Hurtig reaktionstid med høj funktionsstyrke efter blot 15 
minutter

• Hurtig og ensartet hærdning op til 4 mm led
• Høj modstandsdygtighed (kortvarigt over for fortyndede 

syrer, alkalier og opløsningsmidler)
• Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning
• Uden silikone og opløsningsmidler

Multifix, beige

Indhold 310 ml
Kemisk basis Polyuretan
Farve Beige
Tæthed/betingelser 1,52 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
Application quantity min./
max. / conditions

150-300 g/m2 / depending on base mate-
rial

Min. våd hindedannel-
sestid/betingelser

2 min./ Ved 20 °C og 50 % relativ luftfug-
tighed

Min. hindedannelsestid, 
tør/betingelser

5 min. / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfug-
tighed

Gennemhærdningstid/
betingelser

2,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luft-
fugtighed

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 7 til 30 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -30 til 110 °C

Short term temperature 
resistance max. /conditions 200 °C / Kortvarigt maks. 30 min.

Trækstyrke 14 N/mm2

Betingelser for kombineret 
spænding og forskydnings-
modstand

i overensstemmelse med EN 1465
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Holdbarhed fra produktion/
betingelser

24 Måned/Måneder / cool and 
dry storage area, no exposure to 
sunlight, 15°C to 25°C, in tightly closed 
original container

Vægt for indhold 470 g
Silikonefri Ja
Opløsningsmiddelfri Ja
Modstand mod Aldring, Vejr

Kortvarig modstand mod Fortyndet lud, Fortyndede syrer, Opløs-
ningsmiddel

Anvendelse

Der anvendes lim med stor trækstyrke til limning af dørpaneler i huse, trappetrin, gelændere, fodplader, lister, til fastgørelse af 
understøtninger til falske gulve, fastsiddende forskallingselementer fremstillet af pressede træcementplader, til forarbejdning af 
natursten, til vindues- og dørkonstruktion, vindueskarme, laminatbeklædninger, carporte, pergolaer, fastgørelse af skilte samt til 
generelle reparationer og montering.

Art.nr. 0893 100 110
Stk. pr. pk.: 1 / 25
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

MONTAGELIM
Multi-klæbe-
masse med stor 
trækstyrke
0893 100 110

Multifiberklæbe-
middel
0893 100 115

PUR Rapid
0892 100 102

Montagelim, uden 
opløsningsmiddel
0893 100 100

Metaller

Aluminium ⎷4,1 ⎷4,1 ⎷4,1 ⎷1

Ledning - - - -
Rustfrit stål ⎷5 ⎷5 ⎷5 ⎷1

Kobber ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 ⎷
Messing ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 -
Stål/jern ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 ⎷5,4,1 ⎷1

Zink - ⎷ ⎷ ⎷

Plast

ABS ⎷4,2 ⎷4,2 ⎷4,2 ⎷2

GRP ⎷5 ⎷5 ⎷5 ⎷2

Gummi/neopren ⎷5 ⎷5 ⎷5 -
Hårdt skum ⎷ ⎷ ⎷ ⎷2

PE - - - -
PMMA - - - ⎷2

Polyamid ⎷ - - -
Polykarbonat ⎷5 - - ⎷2

Polystyren (ikke skum!) - - - -
PP - - - -
PTFE - - - -
PVC (ikke blød PVC!) ⎷6 ⎷6 - ⎷2

Silikoner - - - -
Flamingo ⎷ ⎷ ⎷ ⎷

Malede overflader
Malede overflader (2K 
maling, bageemaljer, KTL, 
rullecoatede ark)

⎷5 ⎷5 ⎷5 -

Træ- og træbaserede 
materialer

Træ (herunder MDF, spån-
plade) ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
HPL-laminerede malmpa-
neler (Restopal, Ultrapas) ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Dekorative paneler ⎷5 - - ⎷
Kork ⎷ ⎷ ⎷ ⎷

Sten- og byggemate-
rialer

Beton ⎷3 ⎷3 ⎷3 ⎷3

Bituminøse baggrunde - - - -
Gasbeton, gips, gipsplader ⎷3 ⎷3 ⎷3 ⎷3

Kunstig sten (Korian, 
Varicor) ⎷ ⎷ ⎷ ⎷3

Følsom natursten (f.eks. 
marmor) ⎷ ⎷ ⎷ -

Sten ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Cementbaserede fiberplader ⎷3 - - ⎷3

Andre

Emalje ⎷5 ⎷5 ⎷5 -
Glas - - - -
Glasfiber ⎷ ⎷ ⎷ -
Spejl - - - -
Porcelæn, keramik, fliser ⎷ ⎷ ⎷ -
Papir ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Pap ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
Tekstil - - - -
Læder ⎷ ⎷ ⎷ -
1 primer med HaftPlus Metal (art.nr. 0890 100 61)2 Primer med HaftPlus K/H/S (art.nr. 0890 100 62)3 Forbehandling med DeepPenetra-
ting Primer (varenr. 0890 545 10) 4 Forbehandling med HaftClean (art.nr. 0890 100 60) 5 Forbehandling med rensemiddel type 60, (art. 
nr. 0892 130 030, 0892 130 031)6 Forbehandling med rensemiddel type 10, (art. nr. 0892 100 10)*Overfladen må ikke fugtes med lotus-effekt
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.

Klæbemassen påføres på den ene side af de dele, der skal limes, som en vulst eller påføres over hele overfladen ved hjælp 
af en tandspatel. De limede dele skal samles inden for huddannelsestiden og trykkes sammen, indtil den funktionelle styrke er 
opnået. 
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Optimeringstabel
Overflade/materiale Optimeringstrin* Bemærkninger

Anodiseret aluminium 1. Aktivt rensemiddel
2. AdhesionPlus metalprimer –

Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 

1.   Grundlæggende rengøring med rensemiddel 
type 60
2.   Slib let med meget fint sandpapir
3.   Efterrengøring med rensemiddel type 60
4.   Aktivt rensemiddel
5.   AdhesionPlus metalprimer

–
Ikke-jernholdige metaller (messing, kobber, 
bronze osv.) Brug af AdhesionPlus metal er obligatorisk! 

Rustfrit stål (rustfast) –

Stål (St 235 osv.)
I komponenter, der er udsat for 
korrosion: 2-komponent PU- eller epoxy-korrosi-
onsbeskyttelse påkrævet.

Forzinket stål (varmgalvaniseret eller forzinket) Dannelse af korrosion
Zink Dannelse af hvid rust, når der er fugt til stede
Pulverbelægninger 

Rens, type 60 Indledende tests anbefales til anvendelser med 
betydelige kræfter eller et fugtigt miljø.(PES, EP/PES)

2-komponent dæklags-, vand- eller opløsnings-
middelbaseret (PUR, akryl) Varioprimer safe + easy

På grund af det store antal malingstyper, der 
er til rådighed, er disse oplysninger kun vejle-
dende. Udfør om nødvendigt indledende tests.

2-komponent primere, vand- eller opløsnings-
middelbaseret Varioprimer safe + easy –
(PUR, akryl, epoxyharpiks)
Katodisk dypmaling 

Aktivt rensemiddel –
(E-belægning)
Rulle-coat-belægning Aktivt rensemiddel –

ABS 1. Aktivt rensemiddel
2. AdhesionPlus primer til P/W/S –

GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller 
SMC

1.  Grundlæggende rengøring med rensemiddel 
type 60
2.  Slib med ”meget fin” eller korn 60-80 fleece, og 
støvsug derefter
3.  Efterrengøring med rensemiddel type 60

Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod 
UV-stråling (uigennemsigtigt dæksel).

Hård PVC Rensemiddel type 10 eller type 60 –
Polyamid Varioprimer safe + easy –
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og kork Afstøvning –
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) Rens, type 60 –

Emalje, porcelæn, keramik, fliser 1. Rens type 60
2. Varioprimer safe + easy –

Beton, mineralsk mørtel, gips og cementfiber-
plader

1. Fjern støv
2. Dybt gennemtrængende primer –

Kunstig sten (Corian, Varicor) Rens, type 60 –
* Følg den tilsvarende rækkefølge af de enkelte trin
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Bemærk

• Permanente forskallingselementer = Pressede træcementplader (24 mm tykke gulvpaneler og 10 mm tykke vægpaneler), som 
anvendes i byggeriet til rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton (lofter med 
en tykkelse på 160 mm, tykkere lofter på 180 og 200 mm skal vurderes fra sag til sag) og forbliver i elementet, deraf navnet 
”permanent forskalling”.

• Testrapporten 5131/2446a med ekspertudtalelse ved brev fra testinstituttet for byggematerialer i Braunschweig bekræfter, at 
permanent forskalling med pressede træcementplader (L=10/24), der er limet med effektivt universalklæbemiddel, er egnet til 
lofter med en tykkelse på op til 160 mm. Lofter med en tykkelse på 180 og 200 mm vurderes fra sag til sag.

• Viskositeten af PUR-klæbemidler med 1 komponent ved behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så stor som ved +25 °C.
• Sollys misfarver klæbemidlet, men påvirker ikke klæbestyrken.
• Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke 

permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfla-
derne.

• Pulverlakerede emner og alle metaller skal altid rengøres med aluminiumsrens type 60 (art.
nr. 0892 130 030/0892 130 031). 

• Pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).
• Pressetryk: for limede overflader ≥ 0,015 N/mm2 
• til limning af massivt træ ≥ 1 N/mm2 
• Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,5 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere, limning af spaltetyk-

kelser ≥5 mm er ikke mulig.
• Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse.
• Ved limning af metaller med absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt transporteres 

gennem limningsspalten af det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på 
metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering.

• Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materi-
aleadfærden på sigt.

• De sammenlimede emner må først males, når klæbemidlet er helt hærdet. Hvis de males for tidligt, kan der dannes blister i 
malingen.

• Da det er vanskeligt at definere aluminiumsoverflader og -egenskaber, anbefaler vi altid, at du får tilstrækkelige oplysninger 
fra leverandøren til, at du kan vælge de optimale forbehandlinger til netop din limning. Det er nødvendigt med tilstrækkelige 
indledende kontroller.

• Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes ofte hjælpematerialer som voks, olie osv., som ikke bare kan tørres 
rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efter-
fulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.

• Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent fugt. For at undgå dannelse af ”hvid rust” skal fugt, der opstår, forhin-
dres i at komme i kontakt med limfladen.

• Limning af lærketræ: PUR klæbemidler med 1 komponent må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. 
Stoffet ”arabinogalactan” i træet svækker i høj grad limningens styrke. Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og 
EPOXI-klæbemidler.

Bevis for ydeevne

• Testet vedhæftning af fastsiddende forskallingselementer ved MPA Braunschweig
• Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift Rosenheim
• Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim
• Franske VOC-emissioner klasse A+

*Permanente forskallingselementer: Pressede træcementplader, som anvendes i byggeriet til mangekantet rundforskalling, lofts-
forskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton og forbliver i elementet, og kaldes derfor ”permanent 
forskalling”.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Trykluftfugepistol Juniorfix 0703 891 310

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0893 100 110

Trykluftfugepistol Juniorfix 0703 891 310
Akku fugepistol AKP 18-600 M-CUBE 5701 410 004
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten 0890 100 62
Tex-Rein rengøringsklud 0899 810 

• Ved limning af massivt træ skal klæbemidlet helst påføres begge limflader. 
• Klæbemidlet er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limleddets 

tykkelse.
• Til limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning 

afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.
• Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, 

temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installa-
tøren bør tilføje passende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, 
eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage 
tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!


