
BRUGSOMRÅDE
Stærk lim i vanddispersion til PVC-, LVT- og gummigulve 
i kontorbygninger og som universallim til alle sædvanlige 
typer gulvbelægninger. Særligt velegnet til lægning 
af modulær LVT. Kan bruges indendørs på vægge og 
gulve.
Egnet som vådlim på:

• jævne, sugende overflader;

• gulvvarmesystemer.

Limen er velegnet til følgende:

• statisk og dynamisk belastning, også meget høje 
belastninger, i boliger, kontorbygninger og industrielle 
miljøer (fx på hospitaler, i indkøbscentre, i lufthavne 
osv.);

• belastninger fra møbelhjul (stolehjul) i henhold til  
EN 12529.

I halvtør tilstand er limen også egnet som kontaktlim 
til limning af dimensionsstabile gulvbelægninger på 
vandtætte, ikke-sugende underlag.

Eksempler på brug
Brug Ultrabond Eco V4 Evolution til limning af:

• homogene og heterogene gulvbelægninger samt fliser 
eller PVC;

• CV- og PVC-gulvbelægninger i flere lag;

• gulvbelægninger i gummi (ark og fliser, herunder 

flerlagsbelægninger med lydisolerende underside eller 
skumunderside).

Egner sig også som universallim til:

• LVT (Luxury Vinyl Tiles);

• modulær LVT;

• SPC (stiv kerne og hybrid);

• halvfleksible vinylgulvfliser (VCT);

• tekstilgulvbelægninger med almindelige bagsider 
(fx latex, PVC- og polyuretanskum, naturlig jute og 
Action-Bac®);

• nålefiltsbelægninger, også i latex;

• lodden tekstilgulvbelægning;

• linoleum med bagside af jute;

• belægninger af polyuretan og polyolefiner samt 
linoleumsbelægninger med syntetisk bagside;

• polyolefinerbaserede og klorfrie gulvbelægninger (PO);

• PUR-gulvbelægninger (PU);

• vægbeklædning i PVC og gummi;

• gulve til indendørs idræt.

TEKNISKE EGENSKABER
Ultrabond Eco V4 Evolution er en syntetisk, 
polymerbaseret og brugsklar lim i vanddispersion 
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 – ikke antændelig;

 – EMICODE EC1 Plus (meget lave 
emissioner);

 – Blauer Engel – DE-UZ113A.

 – ANBEFALINGER
• Må normalt ikke anvendes ved 

temperaturer på under +15 °C eller over 
+35 °C.

• Bør ikke bruges på underlag, som er 
ubeskyttet mod opstigende fugt.

• Brug reaktiv lim (fx Adesilex G19 eller 
Ultrabond Eco MS 4 LVT), hvis der er 
risiko for ekstreme temperaturer på grund 
af sollys, intense, mekaniske påvirkninger 
fra trucks osv. eller fugt ovenfra (specielt 
når gulvbelægningen ikke er svejset eller 
forseglet).

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Klargøring af underlaget
Underlaget skal være tørt, fladt, fast, have 
god mekanisk styrke og være frit for støv, 

med en konsistens som lys beige pasta. 
På grund af den specielle sammensætning 
og den lange åbentid kan den bruges som 
vådlim til alle typer gulvbelægninger på 
sugende underlag og som kontaktlim i halvtør 
tilstand til limning af dimensionsstabile 
gulvbelægninger på vandtætte, ikke-sugende 
underlag.

Produktegenskaber:

 – meget let at påføre;

 – lang åbentid;

 – hurtigt og stærkt hæfte;

 – virkelig god oversmitning til 
gulvbelægningens bagside;

 – meget høj afrivningsstyrke;

 – god dimensionstabilitet;

 – tåler eksponering for møbelhjul i henhold til 
EN 12529;

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: cremeagtig pasta

Farve: lys beige

Densitet (g/cm³): 1,20

pH-værdi: 7,70

– EMICODE:
– Blauer Engel:

EC1 Plus - meget lave emissioner
DE-UZ 113
For yderligere informationer henvises til 
sikkerhedsdatabladet

PÅFØRINGSDATA (ved +23 °C og 50 % R.F.)

Påføringstemperatur: fra +15 °C til +35 °C

Ventetid: 10–20 minutter (30-40 minutter på ikke-sugende 
underlag)

Åbentid: 60-70 minutter på sugende underlag
120 minutter på ikke-sugende underlag

Gangbar: 3-5 timer

Klar til brug: 24-48 timer

EGENSKABER I FÆRDIG TILSTAND

PEEL 90° limtest i henhold til EN 1372  
(N/mm):
– homogen PVC:
– heterogen PVC:
– LVT:
– gummi:
– linoleum:
– tæppe med Action Bac®:

i overensstemmelse med EN 14259

Montering af 
MODULÆR LVT med 
Ultrabond Eco V4 
Evolution

Montering af GUMMI 
med Ultrabond Eco V4 
Evolution

Montering af homogen 
PVC med Ultrabond 
Eco V4 Evolution



forhøjningerne i den stadig våde lim, for at 
presse den ned, før du lader limen lufttørre, 
indtil den har en jævn, gul-gennemsigtig 
farve (ca. 30-40 minutter). Det anbefales at 
teste med en finger for at sikre, at limen er 
berøringstør, men stadig klæbrig.
Når du monterer vandtætte gulvbelægninger 
i flere stykker, kan dobbeltlægningsteknikken 
anvendes, for at reducere limens tørretid. 
Placer gulvbelægningen i våd lim, tryk over 
hele overfladen for at opnå oversmitning, 
træk derefter belægningen tilbage, så limen 
ligger åben. Vent indtil limen er tørret ind til en 
fast, klæbende masse, før gulvbelægningen 
placeres helt nøjagtigt på limen igen.

Rengøring
Imens Ultrabond Eco V4 Evolution stadig er 
våd, kan limen fjernes fra gulvbelægninger, 
værktøj og tøj med vand. Når limen er tør, 
kan den fjernes med sprit eller et egnet 
opløsningsmiddel.

FORBRUG
Forbruget afhænger af belægningens 
bagside, den anvendte type spartel samt 
underlagets jævnhed. 
MAPEI spartel nr. 1: ca. 250–300 g/m²
MAPEI spartel nr. 2: ca. 350–400 g/m²
Rulle: ca. 200 g/m²
Notch TKB A1/A2: ca. 200–300 g/m²
Notch TKB B1: ca. 300–350 g/m²
Notch TKB B2:  ca. 350–450 g/m²

EMBALLAGE
Ultrabond Eco V4 Evolution leveres i 
spande med 14 kg.

LAGRING
Under normale forhold er Ultrabond Eco 
V4 Evolution holdbar i mindst 12 måneder i 
uåbnet originalemballage.
Tåler ikke langvarig frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG PÅFØRING
For instruktioner, vedrørende sikker 
håndtering af vores produkter, se seneste 
udgave af sikkerhedsdatabladet på 
www.mapei.dk
Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for 
god ventilation under og efter påføring og
tørring. Undlad at spise, drikke eller ryge, når 
produktet benyttes. Ved kontakt med øjne 
eller hud, skyl straks med rigelige mængder 
vand. Undgå udslip i afløb eller vandløb. 
Undgå ligeledes udslip på/i jorden. Rengør 
værktøj med sæbe og vand umiddelbart efter 
brug. Tomme og rengjorte beholdere kan 
genanvendes. Hærdede produktrester kan 
bortskaffes som restaffald.
Produktet indeholder: BIT og CIT/MIT (3:1).
Personer med allergi kan få flere information 
på tlf. nr. +47 62 97 20 00.
Produktet indeholder: Vand, mineralfyldstoffer, 
bindemiddel, blødgøringsmiddel, konser-
veringsmidler (Vdl-RL 01 / juni 2018).

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer i denne 
produktbeskrivelse repræsenterer vores 
nuværende kendskab til og erfaring med 

løse partikler, sprækker, maling, voks, olie, 
rust, gipsrester og lignende, som kan svække 
hæfteevnen.
På ikke-sugende underlag påføres afretning 
med en minimumstykkelse på 2 mm. Hvis 
du bruger en formstabil gulvbelægning, 
kan du alternativt bruge produktet som 
en «kontaktlim». Det vil sige at du lægger 
gulvbelægningen, efter at vandet er fordampet 
og limfladen er berøringstør, men alligevel 
klæbende (efter ca. 30-40 minutter).
Fugtindholdet må ikke overskride det, 
som fremgår af retningslinjerne for det 
pågældnede land.
Det er meget vigtigt at eliminere alt 
opstigende fugt. Flydende afretningslag over 
letbeton eller isolering samt afretningslag, lagt 
direkte på jorden, skal isoleres fra underlaget 
med dampspærre, for at forhindre opstigende 
fugt.
Hvis du skal reparere sprækker i underlaget, 
forstærke afretningslag og tætne dem mod 
vand, lave nye og hurtigtørrende afretningslag 
eller afrette ujævne underlag, kan du rådføre 
dig med den aktuelle tekniske dokumentation 
eller kontakte MAPEIs tekniske support.

Akklimatisering
Før du påbegynder monteringen, skal 
du sørge for, at gulvbelægningen, 
vægbeklædningen og underlaget er 
akklimatiseret til den anbefalede temperatur 
og luftfugtighed.

Påføring af limen
Ultrabond Eco V4 Evolution er klar til brug 
og behøver ingen klargøring. Omrør limen 
i spanden før brug. Påfør limen jævnt på 
underlaget med en egnet tandspartel.
Ved montering af tynd vægbeklædning 
kan du alternativt bruge en blød rulle 
på skaft (sørg for god oversmitning til 
bagsidematerialet).

Montering af gulvbelægning
Følg producentens instrukser
Vådliming (på sugende underlag)
Vent lidt tid (10-20 minutter) afhængigt af 
mængden, der skal påføres, vejrforholdene, 
underlagets sugeevne og typen af 
belægning. Påfør ikke mere lim end du kan 
nå at dække inden for åbentiden - og med 
god overførsel til belægningens bagside. 
Placer gulvbelægningen på den stadig 
våde limoverflade: Forhøjninger i limen skal 
presses ned. Vær omhyggelig med at undgå 
luftlommer, og stryg gulvbelægningen godt, 
for at sikre en god oversmitning til bagsiden. 
Undgå for stor belastning på samlingerne. 
Efter montering af gulvbelægningen skal den 
altid rulles eller stryges godt ned i limen.

Bemærk: Vente- og åbentid kan variere - 
afhængigt af temperatur, relativ fugtighed og 
sugeevnen i underlaget. De vil være kortere 
ved høje temperaturer og lav luftfugtighed, 
men længere ved lave temperaturer, høj 
luftfuftighed og med svagt sugende underlag.

Hæftelimning (kun til formstabile 
gulvbelægninger på uigennemtrængelige 
underlag)
Når du kun påfører en tynd eller helfarvet 
gulvbelægning: Før en blød rulle hen over 

Montering af 
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belægning med 
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Montering af linoleum 
med Ultrabond Eco V4 
Evolution



produktet. Alle ovenstående informationer 
skal dog anses som vejledende og genstand 
for vurdering. Enhver, som bruger produktet, 
skal på forhånd sikre sig, at produktet er 
egnet til det tilsigtede formål. Brugeren er selv 
ansvarlig, hvis produktet bliver brugt til andre 
formål end de anbefalede, eller ved fejlagtig 
udførelse.  

Se senest opdaterede version af det 
tekniske datablad, som er tilgængeligt på 
www.mapei.dk

JURIDISK ANMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke supplere eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende på det tidspunkt, hvor 
MAPEI-produktet anvendes.
Den opdaterede version af databladet er 
tilgængelig på www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.Ultra
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Alle relevante referenser til 
produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk
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BUILDING THE FUTURE

®

Dette symbol bruges til at identificere Mapei-
produkter med lave emissioner af flygtige, 
organiske forbindelser, som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.), en international organisation, som 
overvåger emissioner fra gulvprodukter.


