
310 ml 600 ml

470 g 900 g

20 20

1,54 g/cm³

- 40 °C  -  + 110 °C

+ 7 °C

-  5 °C 

+ 15 °C -  + 25 °C  
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OMEGA QUILLI limtetningsmasse

Anvendes som limtetningsmasse for regnsikker og vindtett liming av underlagstakbaner (f.eks. OMEGA undertakduk).  
Spesielt for liming og tetting i overlappingsområdet, for tetting ved spikere og stifter i området for sløyfer og for 
tilslutningene til vegger, gavl, piper osv. I tillegg egner den seg til liming av skjøter i sponplater, OSB- og DWD-plater. 
Kontrollert for å være sikker mot regn av “Holzforschung Austria”. (Oppdrag nr.: 301/2003/2-T/HH)

Beholder Patron Pølse

Mengde

Vekt

Innhold pr. pakke / stykk

Sammensetning 1-K-PUR løsemiddelfri

Farge beige

Tetthet

Temperaturbestandighet

Anvendelsestemperatur

Temperatur byggematerialer og omgivelse

Hinnedanningstid våt ca. 7 min. og +20°C/ 50% rel. luftfuktighet

Herdetid
ca. 24 h (2,5 mm limpølse, 20°C og 
50% rel. luftfuktighet)

Lagring                                       tørt, ingen direkte sol

Kan lagres i       måneder uåpnet

FÅS I FØLGENDE DIMENSJONER

PRODUKTDATA

FORDELER

• tetter stift- og spikerområder regnsik-
kert ved at massen får en lett skum-
struktur under herdingsprosessen.

• optimale egenskaper for gjennom-
trengning inn i filtlaget (d.v.s. den 
tetter flerlags-folier frem til membra-
nen - ingen “vekevirkning”)

• sterkt værbestandig 
• vidt spekter av anvendelser for de 

forskjelligste materialer
• tiksotropisk -  siger ikke
• inneholder ingen løsemidler som kan 

skade undertakduken

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

beskyttet av verktøyet



Materialene som skal bearbeides må langt på vei være støv- og fettfrie. OMEGA QUILLI påføres undertakba-
nen (f.eks. OMEGA undertakduk) eller byggematerialet på én side sammenhengende, delene forbindes innen 
tiden for hinnedannelsen og fikseres/presses så sammen.
Fuktighet letter herdingen - limet må ikke strekkbelastes før det er ferdig herdet! OMEGA QUILLI overtar 
tettingsfunksjonen, men ikke funksjonen til en kraftsluttende forbindelse.

RETNINGSLINJE FOR BRUK
OMEGA QUILLI limtetningsmasse 

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM


