
KAKELLIM
Kakellim
Färdigblandad enkomponentsfästmassa för limning av keramiska plattor inomhus. Även för limning av
skivmaterial, som till exempel gips och cellplast. På underlag av puts, betong, gips etcetera. Observera att
antingen underlaget och/eller materialet som ska limmas måste vara absorberande.

Arbetsbeskrivning
Förarbete
Underlaget ska vara fast och fuktfritt samt fritt från olja, fett, damm och sprickor. Eventuell lös färg, puts med
mera avlägsnas. Cementbaserade underlag ska torka minst en vecka per cm skikttjocklek innan limning.

Applicering
Plattor: Kakellim appliceras med tandspackel, vars storlek väljs utifrån plattor och underlag. Full täckning av
plattan ska uppnås. Dammiga plattor doppas i rent vatten innan limning. Plattorna sätts med ett fast tryck mot
underlaget. Eventuell justering måste göras inom 45 minuter. 
Andra material: Kakellim appliceras med tandspackel eller slät spackel till dess att full täckning har uppnåtts.
Materialet trycks fast mot underlaget. Eventuell efterjustering är svår att åstadkomma då limmet kan vara
starkare än vissa porösa material (till exempel mineralull).

Efterarbete
Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdat Kakellim kan tas bort med aceton, terpentin eller bensen. Ett dygn
efter limning kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar. Ytor kan tas i
bruk efter cirka 7 dygn beroende på yttre omständigheter.

Tänk på att
Kakellim härdar genom vattnets avdunstning och därför måste minst en av kontaktytorna vara absorberande.
Då Kakellim är vattenbaserat är det viktigt att det är helt uttorkat innan det utsätts för fukt. Kakellim ska inte
användas till ytor som utsätts för konstant fuktpåverkan. Använd inte Kakellim till natursten då denna kan
missfärgas.

Teknisk data
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Teknisk data
Härdade massans egenskaper

Temperaturbeständighet –20 °C till 90 °C

Fuktbeständighet Utmärkt

Åldringsbeständighet Utmärkt

Färska massans egenskaper

Appliceringstemperatur 5 °C till 35 °C

Justeringstid Ca 45 min

Tid innan fogning 12–24 timmar beroende på yttre omständigheter

Genomhärdad Ca 7 dygn beroende på yttre omständigheter

Åtgång 1,5–4 kg/m² beroende på plattor, underlag och typ av
tandspackel

Förpackning
Levereras i 7,5 kg plasthink (art.nr 70201008).

Lagring
Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras frostskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se
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