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UNIVERSAL LIM
Lett og smidig, hvitt flislim til gulv og vegg, 
ute og inne i våte og tørre rom

Produktbeskrivelse:
BERGERSEN UNIVERSAL LIM  er et sementbasert, 
plastforsterket  hvitt flislim til gulv og vegg, ute og inne i 
våte og tørre rom. 

Bruksområde:  
Montering av alle typer keramiske fliser, klinker og natur-
stein ute og inne, i våte og tørre rom, gjennomskinnelige 
fliser, glassmosaikk, lys marmor o.l. 

Underlag:
Stabile gulv og vegger med moderate spenninger/
deformasjoner som f.eks. pusset murverk, blokkmur-
verk, gipspuss/-sparkel og gipsplater samt betong- og 
lettbetongelementer med moderat restsvinn, bevegelse 
og deformasjon.

Brukstid:  
 Ca.  6  timer etter utblanding. Påfør ikke limet på større 
arealer enn at flisene kan monteres innen limlaget dan-
ner ”hinne”.

Tørketid/gangbar:   
Lett gangbar etter ca. 10-18 timer v/18°C. 
Belastningsklar (full) etter 7 døgn.

Forarbeid: 
 Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammen-
hengende, rengjort, støvsuget og fritt for fett, olje og 
sementslam. Flaten skal være så tørr at PRIMER kan 
opptas i overflaten. Ved montering på gamle fliser og 
malte flater kontrolleres det at fliser eller maling sitter 
fast. Overflaten renses for fett o.l. med egnet middel. 
Sugende underlag skal primes med PRIMER, og i våte 
rom vanntettes etter de gjeldende regler jf. Bygningslo-
ven. 

Blandingsforhold:
BERGERSEN UNIVERSAL LIM blandes i 3,9-4,5 liter 
rent vann pr. 15 kg sekk og blandes til en klumpfri mas-
se, som er klar til bruk. Anvend visp på drill. Sørg for at 
både pulver og vann er temperert.

Påføring:
 BERGERSEN UNIVERSAL LIM trekkes på underlaget 
med den glatte siden av en tannsparkel som deretter 
vendes og trekkes igjennom med tannsiden. Følg an-
visningen for korrekt valg av tannstørrelse til flistype og 
underlag. Flisene monteres på plass i det fuktige limet. 
Kontroller jevnlig, at flisens bakside er dekket helt. Are-
aler over 36 m² og arealer med en lengde over 8 m bør 
normalt feltoppdeles med gjennomgående dilatationsfu-
ger i konstruksjonen. 
Avhengig af flisenes sugeevne og romtemperaturen er 
fliseflaten klar til fuging etter ca. 10 timer på vegg og ca. 
18 timer for gulv.

Unngå vind, trekk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og 
gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan 
startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Rengjøring: 
Umiddelbart etter bruk med vann.

Forutsetninger:    
En forutsetning for et godt resultat er korrekt blandings-
forhold, priming og temperatur.
Avviker materialet i underlaget fra det som anbefales, 
må man innhente skreven dokumentasjon på at pro-
duktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring 
og holdbarhetsdato. 
*NB! alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en 
temperatur på  20°C i luft/underlag/materiale, og en 
luftfuktighet på 40 %.

Tekniske data: 

BERGERSEN FLIS
Enebakkeveien 123
0612 Oslo

Densitet:  1450 kg/m3

Produktegenskaper:  EN 12004  C2TE S1

Brukstid:  ca. 6 timer

Tørketid v/18°C

- til fuging/lett gangtrafikk:  10-18 timer

- belastningsklar (full): 7 døgn

Anbefalt arbeidstemp.:  10-25°C

Forbruk vegg (gjennomsnitt):  2,5 kg/m2

Forbruk gulv (gjennomsnitt):  3,5 kg/m2
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