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Produkt  
Seal-it® 345 FLOOR-BOND er en høykvalitets, hurtigherdende, løsemiddelfri fugemasse til 
gulv og parkett. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og 
elastisitetsbevarende gummi. 
 

Bruksområde 
• Limer sammen undergulv av tre, som mosaikk og sponplater. 
• Limer sammen tregulv, som laminat, solide planker, mosaikk, lameller og flerlags parkett. 
• Limer PVC-gulv til porøse og ikke-porøse overflater. 
• Limer sammen Volken-plater og sementfestede paneler. 
• Limer tepper til porøse og ikke-porøse overflater, som betong, sement, anhydritt, tre, 

sponplater, plater, HPL, plastikk, metall osv. 
• Fullstendig vanntett feste mellom en rekke materialkombinasjoner i bygninger. 

 

Egenskaper 
• Hurtigherdende, ferdigblandet, hybrid gulv- og parkettlim som bevarer elastisiteten sin. 
• Utmerket klebeevne og bruksegenskaper, lett å spre og justere. 
• Tiksotropisk/tyktflytende, ikke-sigende, god viskositet. 
• Til bruk innen- og utendørs, i fuktige rom og i kombinasjon med gulvvarme. 
• Vannfri, for å forhindre ekspansjon i tre-/gulvdeler. 
• God absorbering av akustisk og mekanisk vibrasjon. 
• Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon. 
• Luktfritt og boblefritt hybridsystem med ikke-krympende herding. 
• God mekanisk bestandighet, bevegelsesevne og strekkfasthet. 
• Ikke-etsende på metall. 
• Forhindrer kontaminering av hendene. 
• God bestandighet mot vann, fuktighet og aldring. 

 

Standard produktserie 
Farge 20 kg PE-bøtte 

Naturell (lys eik) SI-345-1194-150 
 
Andre innpakning ved henvendelser. 
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Tekniske produktdata 

Base   HYBRID 
Tetthet g/ml  1,50 
Åpen tid min. 23 °C/55 % RH 20 
Arbeidstid mm 23 °C/55 % RH 10 
Forbruk m2/kg  0,9–1,4 
Temperaturbestandighet 
etter full herding 

°C  –40/+100 

Mekaniske verdier  2mm film  
Shore A hardhet  DIN 53505 48 
Elastisitetsmodul ved 100 % MPa DIN 53504 1,10 
Strekkfasthet MPa DIN 53504 1,40 
Skjærstyrke (tre/tre) n/mm² EN 14293 1,50 
Bruddforlengelse % DIN 53504 250 

 
Holdbarhet 
I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil 
produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato. 

 

Bruksbetingelser 
• Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C. 
• Maksimalt fuktighetsinnhold på 2 % for overflater og 12 % for tredeler. 
• På kompatible, flate, faste, rene, ukontaminerte, støvfrie og fettfrie overflater. Utfør en 

klebeevnetest før du begynner. 
• Korrekt avfetting av treverk utføres med Seal-it® 510 CLEANER. 
• Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten. 
• Ikke egnet på gammel maling, ferniss, limrester eller på gamle overflaterester: før du 

bruker Seal-it® 345 FLOOR-BOND, fjern disse fullstendig med sandpapir. 
• Forbruk på rundt 1 til 1,2 kg per m², avhengig av absorbering, overflate og spreder. 
• Bruk en spreder med hakk for å påføre Seal-it® 345 FLOOR-BOND på overflaten, legg 

deretter parkettdelene ned på korrekt sted og press dem godt og jevnt ned i limet. 
• Optimalt feste oppnås med en 2 mm limtykkelse etter sammenpressing. 
• Åpen tid er rundt 20 minutter, avhengig av overflate og fuktighet. 
• Hvis parkettspenningen er for høy, må du etter å ha lagt dem ned, holde parketten på 

plass med noen tunge objekter under tørketiden. 
• Ikke overgå de første 6–8 timene etter feste eller påfør ytterligere last. 
• Vær obs på ekspanderende treverk på tilstøtende bygningskomponenter. 
• Ikke puss eller mal parketten de neste 48 timene. 
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Viktig 
Arbeidstid er basert på + 20 °C og 65 % relativ fuktighet. Limet trenger fuktighet for å herde: 
manglende fuktighet vil sinke herdeprosessen. Av denne grunn må du fukte områder med 
undergulv uten fuktighet eller med lav fuktighet (som i vinteren). Under festetiden, se til av 
undergulv, lim, parkett og arbeidspass har samme temperatur. I kaldt vær må derfor både 
parkett og lim akklimatiseres på forhånd på arbeidsplassen. Fuktigheten i treverk i 
komponenter være mellom 8 % og 15 % med maksimalt avvik på 4 % i samme komponent. 
 

Rengjøring 
Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør 
hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk. 
 

Helse og sikkerhet 
Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll 
rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.  
 

Garanti og ansvarlighet 
Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av 
holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og 
betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for 
følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er 
generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for 
utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk. 
 


