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Tag- & undertagsklæb

Tag- & undertagsklæb

• Anvendes til limning af tegl og betontagsten.

• Anvendes til klæbning af KOMPROMENT undertag type 
200, 280 samt 400.

• Effektiv fastgørelse at tagstenene.

Anvendes til tegl- og betontagsten, ved montering af 
tilpassede sten, som f.eks. ved skotrender, ovenlys, og 
andre gennembrydninger. Anvendes desuden til 
fastgørelse af sten ved afslutninger, f.eks. gavlsten. 
Derudover anvendes limen også til alle samlinger og 
fastgørelser af KOMPROMENTE’s diffusionsåbne un-
dertage type 200, 280 og 400.

Klæben er udviklet til limning at tagsten og 
KOMPROMENT’s diffusionsåbne undertage. Limen er 
hurtighærdende og giver en stærk og fleksibel samling. Tag- 
& undertagsklæben er lugtfri og kan efter gennemhærdning 
overmales. Limen har ligeledes en fremragende 
bestandighed over for klimatiske påvirkninger, og indeholder 
ikke opløsningsmidler.
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Teknisk data

Materiale MS baseret fugelim

Farver Sort og rød

Arbejdstemperatur - 10° C til + 40° C

Indhold 290 ml pr. patron

Hærdning Til montage, efter et døgn

Antal pr. kasse 12 stk.

Tagstenene rengøres i samlingen. Tagstensklæben påføres på 100 % rene 
og tørre flader i sidefaldsen.

Tagstensklæben påføres langs hele 
sidefaldsen.

En ny tagsten lægges indover side-
faldsen og klemmes.

Tegstenene klemmes, evt. stavles oven 
på hinanden. Samles inden for 10 min.

Det færdige resultat.
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NB: Fladerne skal være 100 % rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler. 
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Teknisk data

Materiale Neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

Farver Sort

Arbejdstemperatur

Indhold

Hærdning

+5° C til + 40° C

290 ml pr. patron

Til montage, ca. efter et døgn  (Op til ca. 2 mm/døgn)

Antal pr. kasse 12 stk.

Tagstenene rengøres i samlingen. Tagstensklæben påføres på 100 % rene 
og tørre flader i sidefaldsen.

Tagstensklæben påføres langs hele 
sidefaldsen.

En ny tagsten lægges indover side-
faldsen og klemmes.

Tegstenene klemmes, evt. stavles oven 
på hinanden. Samles inden for 10 min.

Det færdige resultat.
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NB: Fladerne skal være 100 % rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler. Ved fugning i frostvejr skal overfla-
derne være fri for is.
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