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Produktbeskrivning 
FF M-1K Lim är ett 1-komponents fukthärdande lim för användning i skarvar, överlapp och limning av tillbehör 
i FF System. FF M-1K används i kombination med övriga produkter i FF System tätsystem för att tillsammans 
utgöra godkänd konstruktion i bostadsmiljö. Limmet är snabbhärdande, elastiskt och vattentätt. För användning 
i skarvar, överlapp, limning av tillbehör på golv och vägg samt vid delreperationer. Viktigt att följa för dagen 
aktuell monteringsanvisning. För inomhusbruk.  

 

Underlag 
FF M-1K Lim används på underlag som är 
anpassade för våtrum. Underlaget ska vara 
dokumenterat lämpat som underlag för keramiska 
tätskiktssystem. Underlaget ska vara fritt från fett, 
limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och 
andra föroreningar som kan påverka produktens 
vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på 
slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas 
mekaniskt. Max fuktighet i underlag 90 % RF samt 
hålla en temperatur mellan +10 °C - +25 °C. 
Gällande byggtekniska regler, AMA Hus och andra 
branschregler ska följas t ex Byggkeramikrådets 
branschregler - BBV, Säkra Våtrum – GVKs 
branschregler för tätskikt i våtrum och FF System 
monteringsanvisning. 

Applicering 
Stränga ut FF M-1K Lim med hjälp av anpassat 
hjälpmedel, använd limspridare elit 52 mm eller 
liknade för att säkerställa rätt mängd lim. 
Förvattna/fukta FF M-1K Lim efter applicering av 
limmet med t ex duschspruta och lägg ihop ytorna 
omedelbart. Montera skarv, anpassad manschett 
eller tätremsa, säkerställ god övervätning. Släta 
därefter ut överskottet av FF M-1K Lim över 
kanterna på överlappen/ manschetterna för att 
försluta dessa.  

Följ alltid aktuell monteringsanvisning. När ytorna 
torkat kan keramik monteras. Torktiden är ca 3 
timmar vid gynnsamma förhållanden.  

 

 

 

 

Övrig Information 
Torktid: Öppentid ca 20 minuter. Härdningstid/ 
torktid ca 3 timmar. Torktiden är beroende på 
temperatur och luftfuktighet samt de allmänna 
förhållandena på plats. Arbetstemperaturen får inte 
understiga +10 °C. Härdad produkt är 
temperaturbeständig -40 °C - +90 °C. 

Rengöring: Ohärdat lim avlägsnas med torr trasa. 
Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt. 

Förpackning: 300 ml patron. 

Lagring: 12 månader i oöppnad förpackning. 
Lagras svalt, frostfritt och torrt.  

Åtgång: Ca 7,5 m/300 ml. 

Typ: SMP  

Färg: Vit 

Torrhalt:100 % 

Lösningsmedel: Nej 

Öppentid: Ca 20 minuter.  

Härdningstid: Ca 3 timmar.  

Temp.beständig: -40 °C - +90 °C. 

Arb.temp: +5 °C - +40 °C.  

Åtgång: Ca 7,5 m/300 ml. 

Produktdatablad FF M-1K Lim 
 


