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Produktdatablad 
Produkt Robust™ Flislim - Ferdigblandet 
Beskrivelse Robust™ Flislim - Ferdigblandet er et allsidig pastabasert meget 

fleksibelt flislim med høy klebeevne som er klart til bruk. Limet kan 
benyttes på gulv og vegg innendørs. Godt egnet til å lime 
keramiske fliser, naturstein, glass og mosaikk på underlag som 
avrettingsmasse, betong, kalk sement, sponplater, fibersement- 

plater, gipsplater (vegg) og keramiske fliser (ved montering av ny 
flis på gammel flis). Kan også benyttes til liming av 
isolasjonsmaterialer som mineralull, polystyren, eller til montering 
av tre-paneler.  
 

• Allsidig 

• Klar til bruk 

• Påføres med tannsparkel 

• Løsemiddelfri 

Forarbeid Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett, sprekker. Sår 
og skader i underlaget utbedres i forkant. Underlaget skal være 
stabilt, tørt og egnet som bæreflate. Ved liming av ny flis på 
gammel flis, må de gamle flisene være fri for fett og tørre. Det 

oppnås best heft dersom eksisterende fliser mattes med 
sandpapir. Gamle belegg og tapet må fjernes. Glatte underlag skal 
rubbes/mattes. Sugende underlag som f.eks gips skal primes med 
Robust™ Primer-Sugende. 

Utblanding Klar til bruk. 

Bruksmåte Flislimet påføres jevnt på underlaget med egnet tannsparkel. 
Påfør tilstrekkelig med lim, slik at det sikres full limdekking. 
Gjenstanden som skal limes trykkes ned i det våte flislimet. 
Brukstid på utlagt lim er ca. 30 minutter. Justeringer kan gjøres en 
kort tid etter liming. Kontroller at det ikke oppstår skinnherding før 

flis monteres. Limrester fjernes umiddelbart med fuktig klut.  
NB! Skal ikke benyttes i våtrom eller i svømmebasseng.  

Forbruk Format Tann størrelse Forbruk 
Mosaikk fliser 4x4x4 mm Ca. 1,8 kg pr m2 

Keramiske fliser 6x6x6 mm Ca. 2,4 kg pr m2 
 

Tørketid 
+18°C og 50% RF 

Fuging kan utføres tidligst etter 48 timer (vegg), og etter ca.  
4 dager på gulv avhengig av flis-størrelse. Kan belastes med 
gangtrafikk etter ca. 2 dager. Utlagt flislim skal beskyttes mot for 

rask uttørking. 

Lagring Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste 
bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato. 

Tekniske data Brukstid: Ca. 30 minutter. 
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Tørketid: Fuging: 48 timer på vegg. Gulv kan belastes  
etter ca. 2 dager og fuges etter ca. 4 dager. 

 Forbruk: Ca. 0,7-1,0 kg/m2 

 Arbeidstemperatur: +5°C lufttemperatur/minimum +12oC i 
underlaget, og maksimalt +30oC. 

 Farge: Beige. 

Vernetiltak Oppgitte data er basert på luft temperatur på +20°C and 50% 
relativ luftfuktighet. Dette produktet er løsemiddelfritt. 
Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og 
vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks 
med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, 
se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no. 

Pakning 4 kg bøtte 

Gtin 7090040902566 

Varenr. 256 

Nobb  

Vernetiltak Merket i henhold til EEC-direktiv om farlige stoffer: Ikke 
merkepliktig. Lagres utilgjengelig for barn. Sørg for lufting under 
utlegging og tørkeprosess. Følg de vanlige forholdsreglene som 
praktiseres ved håndtering av generelle kjemikalier. Sørg for at 

hud og øyne beskyttes. Hvis det skulle komme i kontakt med hud 
eller øyne, skyll grundig med vann. Oppsøk en lege umiddelbart 
hvis det kommer i kontakt med øynene. Se også informasjonen 
trykket på emballasjen. For helse, miljø og sikkerhet informasjon 
kan du lese sikkerhetsdatablad på www.robustnorge.no. 
emballasjen. For helse, miljø og sikkerhet informasjon kan du lese 
sikkerhetsdatablad på www.robustnorge.no. 

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all 
vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at 
all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det 
viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at 
produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv 
ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. 
Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på 
www.robustnorge.no. 

Dato 01.06.2016 

Firma Steinhardt™ AS 
Org. nr. 915496059 mva 
contact@steinhardt.no 
www.steinhardt.no 
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