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PRODUKTBESKRIVNING
Multi Connect är ett fukthärdande hybrid-multilim baserat på 
SMP-teknologi.

• Hållfast, för vägg- och golvytor- lämpligt för att lägga
ceraminprodukter (t ex Ceramin Vario) på vägg- och golvytor 
inomhus

• För användning inom industriell tillverkning - som lim
för att förbättra mindre ytor på parkett-, kakel- och
mattbeläggningar

• För att limma t ex PU-skumplattor, hårdskumplattor, stenull 
m.m. - för att lägga metallplattor på sugande och icke-
sugande underlag

• För att limma metallplattor på magnethäft ande väggar

Multi Connect är mycket elastisk och har en god vidhäft ning 
och styrka även på icke-sugande underlag.  Den passar 
speciellt bra att använda vid läggning av cerminprodukter på 
avfettade metall- aluminium- och stålunderlag.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Läggning av ceraminprodukter (t. ex. Ceramin Vario) och 
plattor med slät baksida eller baksida med struktur, keramik, 
fibercementplattor, stål, aluminium, bygg- och träfiberskivor, 
spånplattor V100, OSB-plattor klass 3, slipade epoxihartsytor, 
köksarbetsbänkar m.m. Dessutom kan Muli Connect 
användas för att lägga natur- och betongplattor samt 
ogenomskinlig, kalibrerad natursten som inte är känslig för 
missfärgning. Kan användas vid läggning av ”kakel på kakel”.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET
Underlaget måste vara jämnt, helt torrt, rent, sprickfritt, drag- 
och tryckstabilt samt fritt från fett och silikon. Metaller måste 
vara utan rost och fett. Tack vare att Multi Connect har så goda 
vidhäft ningsegenskaper kan multi-limmet appliceras utan att 
någon primer behövs på det underlag som är färdigbehandlat 
för att läggas.

ANVÄNDNINGSINFORMATION
Multi Connect måste ha en temperatur på minst 18°C vid 
användning. Ta ut laminatpåsen ur spannen och skär upp 
den i ett hörn (1). En öppnad påse kan återförslutas luft tätt 
med t ex en klämma, för att kunna användas vid ett senare 
tillfälle (2). Laminatpåsen kan tömmas helt på rester med en 
spackelspade. Använd inte Multi Connect om byggnadsdelar 
eller omgivningen har en temperatur under +10 °C eller över 
+30°C. Multi Connect appliceras direkt på underlaget med
en tandad spackelspade (tandning B1 eller B2). Se till att
väta hela plattans baksida. Ceraminelement kan läggas på
och tryckas in i limbädden inom ca 20 minuter (beroende på
klimatförhållanden).  Eft ersom limmet behöver fukt för att
härda, är det en fördel om baksidan på ceraminelementen
torkas av med en lätt fuktad svamp när icke sugande
underlag, som t ex metall, ska läggas. Limfläckar på plattor
måste torkas av direkt (t ex med t-sprit).

SMARTE PRODUKTFORDELE
- För vägg och golvytor
- På metall, aluminium, stål
- Klar för användning
- Universellt tillämplig
- Mycket bra vidhäft ning



FÖRVARING
Kan förvaras 18 månader i sluten originalförpackning.  
Förvara svalt och torrt mellan + 5 °C och + 25 °C.

GISCODE
RS 10 

GEV-EMICODE
EC1R, mycket låga utsläpp

Färg Silanmodifierad polymer (SMP)

Farve Grå vit

Viskositet bredbar/stabil

Specifik vikt ca. 1,55 g/cm³

Användningstid ca.  20 minuten (beroende på 
klimatförhållanden)

Förhållanden vid arbete Optimalt mellan + 18 °C och  
+ 23 °C; 
underlagets temperatur > + 15 °C, 
lufttemperatur > + 10 °C. Inte 
över 65 % relativ luftfuktighet.

Klart att gå på Efter ca. 12 timmar

Grouting Efter ca. 12 timmar

Helt lastbar Efter ca. 7 dagar

Förbrukning Tandningslist (enligt TKB, tysk 
kommitté för bygglim) 
B1 600 – 700 g/m²
B2 700 – 800 g/m²

Rengöringsmedel ren Trasa, Aceton
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MultiConnect Artikel
44944 Classen MultiConnect Eimer á 15kg
44945 Classen Multiconnect Eimer á 5,5kg
44946 Classen MultiConnect 290ml Kartusche

1

2


