Produktdatablad
Gyproc Montasjelim

Tekniske data
Type

1-komp, latex/akrylbasert montasjelim

Konsistens

Lettsptrøytet, myk pasta

Løsemiddel

Vann

Densitet [kg/m³]

ca. 1600

Tørrstoff [%]

ca. 80

Brukstemperatur [°C]

0–30 °C

Herdetid: Ca 1 døgn avhengig av dimensjon, luftfuktighet og
temperatur.
Forbruk: Ca 20 m limstreng per patron. Limstrengen skal være
ca 4–5 mm bred.

Produktnavn
Gyproc G 44 Montasjelim

Produktbeskrivelse

Montering / Påføring / Bearbeiding

Gyproc G 44 er et hurtigtørkende, vannbasert montasjelim
av akrylat base som herder ved fordampning av vann.
Gyproc G 44 misfarger ikke omgivende materialer og er
gjennomtørr etter ca 1 døgn ved +20 °C.

Underlaget skal være rent og fritt for løse partikler, fett og
olje. Påfør Gyproc G 44 med fugepistol i ca 5 mm brede
heltrukne strenger på Gyproc stendere og skinner. Ved
stenderens ender monteres Gyproc Quick skruer 100 mm fra
gulv og tak.

Sortiment

Gyproc gipsplater skal monteres innen 30 minutter etter
påføring av lim. Se også separat monteringsanvisning.

Volum [l/pakn.]

0,60

Vekt [kg/pakn.]

0,80

Antall [pakn/kart.]

12

Håndtering

NOBB-nr.

28741270

På arbeidsplasser med utilstrekkelig ventilasjon kreves
åndedrettsvern. Unngå hud- og øyekontakt. Ved risiko for
sprut, benytt tettsittende vernebriller eller visir. Ikke røyk,
snus, spis eller drikk ved håndtering av kjemiske produkter.

Bruksområde
Gyproc G 44 brukes til liming av plater på stålstendere i
stedet for skrumontasje. Passer også til liming av gipsplater,
trefiberplater, trelister, sokler m.m mot underlag av tre, gips,
sponplater, trefiber, betong og lignende.
Liming kan utføres i Gyproc-system med 1 eller 2 lag
gipsplater på veggens begge sider (ikke sjaktvegger).
Ikke egnet til vindavstivende/bærende vegger eller tyngre
belastninger.
Gyproc G 44 oppfyller kravene til lydisolering og
brannmotstand i følgende systemer for ikkebærende
innervegger:
Gyproc XR
Gyproc GS
Gyproc DUROnomic

Brannegenskaper
Gyproc G 44 kan brukes i brannklassifiserte ikkebærende
konstruksjoner. For å oppnå EI 30 monteres 1 lag Gyproc
Normal, standardgipsplate, på begge sider av bindingsverket. Brannmotstand gjelder også for Gyproc ROBUST,
hard gipsplate.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.glava.no

Lagring
12 måneder i uåpnet emballasje i +0–25 °C.
Gyproc G 44 oppbevares frostfritt.

Rengjøring
Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.
Fjern flekker og søl på samme måte.

Avfallshåndtering
Tom og rengjort emballasje kan resirkuleres. Rester av
produktet skal leveres på lokal miljøstasjon.

MSDS
EUH208, Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EGnr 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr
220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake
allergisk reaksjon.
Inneholder konserveringsmiddel: CMIT/MIT, BIT

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com
JUL20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.

