Produktdatablad
Produktnamn

Gyproc G 44 Montagelim
Produktbeskrivning
Gyproc G 44 är ett vattentorkande montagelim på akrylatbas som torkar
genom avdunstning av vatten. Det har mycket god vidhäftning mot de flesta
byggmaterial som betong, trä, metall, glas och målade ytor. Gyproc G 44 missfärgar inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid + 20 °C.
Teknisk data

Sortiment
Volym [l/förp.]
Vikt [kg/förp.]
Antal [förp/kart.]
Art.nr.

Typ
Konsistens
Lösningsmedel
Densitet [kg/m³]
Torrhalt [%]

0,60
0,80
12
5200412873

Användningsområde
Gyproc G 44 används vid limning av skivor på stålreglar istället för att skruva.
Passar förövrigt dessutom för uppsättning av gips, träfiberskivor, trälister,
socklar, foder mm mot underlag av trä, gips, spånskivor, träfiber, betong o.d.
Limning kan ske i Gyprocsystem med 1 eller 2 lag gipsskivor på väggens båda
sidor (ej schaktväggar). Ej lämpad för stomstabiliserande/bärande väggar
eller tyngre belastningar.
Gyproc G 44 uppfyller ljudisolering och brandklassade krav för följande
system för icke-bärande innerväggar:
Gyproc XR
Gyproc R/ER
Gyproc ERGOnomic
Gyproc DUROnomic

Hantering
Arbetsplatser med otillräcklig ventilation krävs andningsskydd. Undvik hudoch ögonkontakt. Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller
visir. Vid hantering, rök, snusa, ät och drick ej.

Förvaring
12 månader i obruten förpackning i 0 °C – +25 °C. Gyproc G 44 förvaras
frostfritt.

Rengöring av produkten
Verktygen rengörs direkt efter användning med vatten. Ta bort fläckar och
spill på samma sätt.

Avfallshantering

Brandegenskaper
Gyproc G 44 kan användas i brandklassade icke-bärande konstruktioner. För
att uppnå EI 30 montera 1 lag Gyproc GNE 13 (alt GN 13) på båda sidor av
regelstommen. Brandklasserna gäller även med Gyproc GRE 13 (alt GR 13).

Montering / Applicering / Bearbetning
Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja. Ytorna kan
vara fuktiga men ej blöta. Applicera Gyproc G 44 med fogpistol i ca 5 mm
breda strängar. Vid montering avskivor appliceras limmet i
zigzagmönster med ca 30 cm mellanrum. För att undvika nedglidning av
tunga skivor bör dessa fixeras med spik.

Noggrant tömda och rengjort emballage kan materialåtervinnas. Återvinning måste ske enligt nationell lagstiftning och gällande miljöregler.

MSDS
EUH208: Innehåller 5-klor-2-metyl-4-isotiasolin-3-on och 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Se www.gyproc.se

Ytterligare information
Se www.gyproc.se. Teknisk Sälj och Support på telefon 0171-41 54 80
eller mejl: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com

Användningstemp. [°C] 5 °C – +30
Genomtorr
Ca 1 dygn beror på dimension, luftfuktighet och
temp.
Materialåtgång
Ca 35-40 m limsträng per partorn (ca 10 m2 vägg
c 450). Limsträngen ska vara ca 4 – 5 mm bred.
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1-komp, latex/akrylbaserat sättlim
Lättsprutad mjuk pasta
Vatten
ca. 1600
ca. 80

