
SÄKERHETSINFORMATION
Hudkontakt med limmet är för de flesta 
ofarligt. Tvätta händer och hud under rinnande 
vatten med tvål. Vid ögonkontakt skall man 
spola ögonen i flera minuter, därefter håll 
ögonlock öppet och uppsök läkare. Om man 
råkar svälja bör läkare kontaktas omgående. 
Härdade limrester kan kastas i hushållssoporna. 
Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

FÖRVARING
Förvaras torrt i obruten förpackning vid +15-25°C. 
Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras 
oåtkomligt för barn.

Mer information på www.inr.se

SIKKERHETSINFORMASJON
Hudkontakt med limet er for de fleste ufarlig. Vask 
hender og hud med såpe under rennende vann. 
Ved øyekontakt skyll øynene i flere minutter, hold 
deretter øyelokkene åpne og oppsøk lege. Ved 
svelging kontaktes lege umiddelbart. Herdede 
limrester kan kastes med husholdningsavfallet. 
Sikkerhetsdatablad finnes på hjemmesiden. 

OPPBEVARING
Oppbevares tørt i uåpnet forpakning ved  
+15-25°C. Beskyttes mot varme og direkte sollys. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Mer informasjon på www.inr.no

SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Hudkontakt med limen er ufarligt for de 
fleste. Vask hænder og hud med sæbe under 
rindende vand. I tilfælde af øjenkontakt skal du 
skylle øjnene i flere minutter, og derefter holde 
øjenlågene åbne og søge lægehjælp. Kommer 
du ved et uheld til at indtage limen, skal du straks 
søge læge. Hærdede limrester kan bortskaffes 
med husholdningsaffaldet. Sikkerhedsdatablade 
er tilgængelige på hjemmesiden.

OPBEVARING
Opbevares tørt i uåbnet emballage ved +15-
25°C. Beskyttet mod varme og direkte sollys. 
Opbevares utilgængeligt for børn.

Yderligere oplysninger på www.inr.se

TURVALLISUUSTIEDOT
Liiman joutuessa Ihokosketukseen on se vaaraton 
useimmille ihmisille. Pese liiman kanssa kosketuksiin 
joutunut iho saippualla juoksevan veden alla. Liiman 
joutuessa silmiin, huuhdo niitä useiden minuuttien 
ajan, pidä silmäluomet auki ja hakeudu lääkäriin. 
Jos nielet liimaa vahingossa, hakeudu välittömästi 
lääkäriin. Kovettuneet liimajäämät voidaan heittää 
talousjätteeseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat 
saatavilla verkkosivustolla.

VARASTOINTI 
Säilytys avaamattomassa pakkauksessa kuivassa 
tilassa +15-25°C. Suojaa lämmöltä ja suoralta 
auringon valolta. Ei lasten ulottuville.

Lisätietoja osoitteessa www.inr.fi
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SAFE-FIX
MINI



INSTRUKTIONER
SAFE-FIX MINI lämpar sig endast för montering 
på släta bärkraftiga underlag som kakel, klinker, 
glas och metall (ej plastmatta/våtrumstapet). 

1. Börja med att rugga upp limplattornas 
fästytor med putskudden.

2. Torka ytan ren och torr med rengöringsduk. 

3. Torka väggytan ren, torr och fri från fett och 
smuts med rengöringsduk. 

4. Applicera limmet på limplattorna med 
applikatorn.

5. Fukta limmet med medföljande rengörings- 
och acceleratorspray.

6. Tryck fast beslaget mot väggytan och se till 
att det ligger dikt an vägg.

7. Låt härda 24 timmar före belastning.

INNEHÅLL
14g lim, 2 st limplattor, 2 st skruvar, 1st spackel, 
3 ml rengörings- och acceleratorspray, 1 st 
putskudde, 1 st rengöringsduk

INSTRUKSJONER
SAFE-FIX MINI enger seg kun til montering 
på slette underlag med god bærevne som 
flis, glass og metall (ikke sparklede flater/
våtromstapet).

1. Begynn med å rubbe overflaten på 
limplatene med pusseputen.

2. Tørk overflaten på limplatene rene med 
rengjøringsservietten.

3. Tørk veggflaten ren for fett og smuss med 
rengjøringsservietten.

4. Applikér limet på limplatene med spatelen. 

5. Fukt limet med medfølgende rengjørings- 
og akseleratorspray.

6. Trykk beslaget fast mot veggen og sørg for 
at det ligger helt inntil veggen.

7. La det herde i 24 timer før belastning.

INNHOLD
14 g lim, 2 stk limplater, 2 stk skruver, 1 stk 
spatel, 3 ml rengjørings- og akseleratorspray, 
1 stk poleringspute, 1 stk spritserviett til 
rengjøring

INSTRUKTIONER
SAFE-FIX MINI er kun egnet til montering 
på glatte overflader med god bæreevne 
såsom fliser, klinker, glas og metal (undtagen 
plastbelægning/vådrumstapet). 

1. Start med at gøre limpladernes 
monteringsflader godt ru med 
poleringspaden.

2. Rengør overfladen, og tør efter med en 
rengøringsklud.

3. Rengør væggens overflade, og tør efter 
med en rengøringsklud, så den er tør og 
fri for fedt.

4. Limen påføres limpladerne med 
applikatoren.

5. Fugt limen med den medfølgende 
rengørings- og acceleratorspray.

6. Tryk beslaget fast mod væggens overflade 
og sørg for, at det er i kontakt med væggen.

7. Lad hærde i 24 timer før belastning.

INDHOLD
14g lim, 2 stk. limplader, 2 stk. skruer, 1 stk. 
spartel, 3 ml rengørings- og acceleratorspray, 1 
stk. poleringspad, 1 stk. rengøringsklud

OHJEET
SAFE-FIX MINI sopii asennettavaksi vain 
tasaisille, kantaville pinnoille, kuten kaakeli, 
klinkkeri, lasi ja metalli (ei muovimatto/
märkätilojen tapetit).

1. Aloita hankaamalla liimalevyjen 
kiinnityspinnat puhdistussienellä. 

2. Pyyhi pinta puhtaaksi ja kuivaa 
puhdistusliinalla.

3. Pyyhi seinänpinta puhtaaksi liasta, rasvasta 
ja kuivaa puhditusliinalla.  

4. Levitä liima liimalevyille lastalla. 

5. Kostuta liima mukana toimitetulla puhdistus- 
ja vaikutussuihkeella. 

6. Paina kiinnike seinän pintaa vasten ja 
varmista, että se on painettu tiukasti seinää 
vasten. 

7. Anna kovettua 24 tuntia ennen kuormitusta. 

SISÄLTÖ
14 g liimaa, 2 liimalevyä, 2 ruuvia, 1 kitti, 
3 ml puhdistus- ja vaikutussuihketta, 1 
puhdistussieni, 1 puhdistusliina
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