
PRODUKTBESKRIVELSE 
Rubio® EasyBond er en ny generation 1-komponent parketlim, der gør livet lettere for gulvmontører. Det skyldes, at parketlimen 
kan bruges generelt under alle forhold og på alle trætyper, såsom spånplade, OSB-plader, underlag, alle typer parketgulve 
på sugende og ikke-sugende underlag. Rubio® EasyBond er også velegnet til limning på gulvvarme/-køling. Ud over sine 
universelle egenskaber er limen unik, dels fordi den ikke indeholder blødgørere, vand eller opløsningsmidler, og dels fordi 
den er hård/elastisk. Du kan også være sikker på langt sigt: Rubio® EasyBond parketlim er utrolig slidstærk og sikrer en holdbar 
binding. Vores parketlim opfylder kravene i den seneste ISO 17178-standard.    

PRODUKTOPLYSNINGER

› Unikke egenskaber

1. Kan anvendes universelt på næsten alle typer træ og i næsten alle situationer.

2. Holdbar, stærk og elastisk vedhæftning uden blødgørere.

3. Kvalitetsalternativ til 2-komponent PU-klæber.

4. Holdbar lydisolering.

5. Miljøvenlig – 0 % VOC.

6. Høj bestandighed og dækkeevne.

7. Fremragende vedhæftning.

8. Med tiden kan blødgørere trænge igennem parketgulvet og beskadige
dets overfladefinish. Fordi Rubio EasyBond ikke indeholder lødgørere,
findes denne risiko slet ikke ved dette produkt.

9. Hurtig og holdbar hærdning.

10. Opfylder kravene i næsten alle anerkendte standarder og tests.

› Tekniske data
Kemisk grundlag: 1-komponent silanterminerede polymerer (fugthærdende).

Fysisk tilstand: Pasta (tiksotrop)

Farve: Beige

Lugt: Stort set lugtfri.

Densitet: 1,68 kg/L

Resistens/viskositet: Nem at påføre med spartel. Stabile klæberiller.

Forarbejdningstid: Ca. 45 minutter (+23 °C/50 % luftfugtighed)

Tørretid: Gulvet kan poleres eller er gangbart efter 12 timer, afhængigt af vejrforholdende og klæbelagets tykkelse (23 °C/60
% luftfugtighed).

Limtemperatur: Temperaturen ved klæbning skal være mindst 15 °C for at sikre optimal bearbejdning.

Værktøj: Tandspartler B7 – B15 – B16

Rivestyrke: 2,2 N/mm², 1 mm klæbetykkelse*

Forskydningsstyrketest: 3,1 mm, 1 mm klæbetykkelse*

Rivestyrke: 11,778 N/mm*

Kan anvendes universelt på næsten alle typer træ og i næsten alle situationer.
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Brudstyrke: 1,5 N/mm2 (23 °C/50 % luftfugtighed) *

Shore-hårdhed (A): 79 (efter 28 dage) *

Trækbrudstyrke: 31 % (23 °C/50 % luftfugtighed) *  *Overholder standarderne EN 14293 og ISO 17178 

› Emballage
16 kg spand eller 290 ml patron.

› Opbevaring
Mindst 12 måneder fra produktionsdatoen i original, uåbnet og ubeskadiget emballage. Opbevares bedst ved 5-25 °C.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING 

› Anvendelser
Limen egner sig til næsten alle trætyper og alle underlag, herunder massive trægulve, flerlagsparket, ubehandlet eller industrielt
behandlet, mosaiktrægulve, laminatgulve samt undergulve, tværskåret træ, kork og andre udfordrende trætyper.

Følgende typer trægulve udgør ingen problemer for Rubio® EasyBond parketlim:

GulvvarmeTræ 
(undergulv, 
brædder)

Cement- 
baseret 

afretningslag

Hurtigtørrende
screed

Anhyrdit 
afretningslag

Forseal  
(fliser, resin, 

marmor)

Mosaiktrægulv med 
overfladebehandling

TYPE AF UNDERLAG

Massivt trægulv med not og 
fer 

Flerlagsparket (stor størrelse) 

Trægulv m tværskåret træ 

Mosaiktrægulv uden  
overfladebehandling 

Laminerede brædder på 
siden (tykkelse: 16-22mm)

Komposit- eller massivt 
hårdttræ 

Flerlagsparket 
(lille størrelse: 70x500 mm)

Bred Lamparquet:
- tykkelse 6-10 mm
- bredde: 60-240 mm
(muligt op til 450 mm, med
stor spartel)

Lamparquet:
- tykkelse 9-11 mm
- bredde: < 75 mm
- længde: < 400 mm

  TYPE AF TRÆGULV
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› Forbrug
Ca. 800-1.300 g/m², afhængigt af tandspartlen og underlagets struktur. Tandspartlen skal vælges, så brædderne er helt
dækket af limen, når de presses ned i den. Disse angivelser er vejledende og afhænger af underlagets type og klargøring.

Mosaiktrægulv og traditionelle trægulve: Forbrug ca. 800 g/m² – Spartel B7

Ubehandlet/forbehandlet flerlagsparket eller 15 mm strips af massiv parket: Forbrug ca. 1.000 g/m² – Spartel B15

22 mm strips af massiv parket eller 23 mm parket med tværskåret træ: Forbrug ca. 1.200 g/m² – Spartel B16

Massive eller komposit planker, stort format: Forbrug ca. 1.200 g/m² – Spartel B16

› Klargøring af
Underlaget skal være plant, tørt, frit for fedt og ridser samt fysisk solidt.  Det skal opfylde kravene i den gældende nationale
standard. Overflader, der ikke opfylder disse krav, kan forbehandles med en primer, Rubio® EasyPrimer Aqua I Rubio® EasyPrimer 
2C Epoxy og/eller nivelleres med vores Rubio® EasyFlow I  Rubio® EasyFlow-F. Velegnede underlag (evt. kombineret med
gulvvarme eller -køling, ved passende klargøring og forhold) er: cementafretningslag ifølge EN 13813, gulve med cementholdigt 
nivelleringsmateriale (mindst 3 mm tykt), anhydritgulv, spånplade (V100) eller OSB-brædder og flisegulve ifølge standarden EN
13813.

› Afhængigt af underlaget:

Beton-/cementbaserede afretningslag: Fjern alle urenheder, og støvsug underlaget. Revner og ridser kan forsegles som

følger: 

Trin 1. Polér revnerne 
Polér revnerne til en dybde af 2 cm (i hele revnens længde). Dermed 
gør du revnen lidt større. Lav et snit for hver 25 cm vinkelret på revnen. 
Snittet skal omtrent have samme længden som en forankringskrog. 
Støvsug revnen grundigt for at fjerne alle urenheder, der kan forringe 
vedhæftningen.  

Trin 2. Anbring forankringer 
Anbring forankringerne i de vinkelrette snit. Det sikrer optimal 
forbindelse mellem afretningslagets revnede dele.  

Trin 3. Fyld revnen
Revnen og rillerne er nu klar til at blive fyldt med en blanding af Rubio 
EasyPrimer 2C Epoxy og kvartssand (i forholdet 1:1). 

Forsigtig: 
Hvis blandingen er for flydende, forsvinder produktet hurtigt ind 
i revnen. Vent i så fald 30 minutter, og fyld revnen og rillerne med 
blandingen. 
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Anhydridafretningslag/Støbte anhydritgulve: Polér afretningslaget for at fjerne cementresterne. Fjern alle urenheder, og 
støvsug underlaget. Det er også meget vigtigt at påføre en primer før påføring af Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.

Glaserede fliser og gamle keramiske fliser: Polér, fjern støvet, affedt, og påfør en primer med Rubio® EasyPrimer Aqua. For 
at sikre god vedhæftning af primeren skal fliserne først poleres grundigt med en diamantskive.

Træ/gips/fiberplader (fx spånplade, OSB-brædder, multiplex): Lim eller skru brædderne fast til underlaget. De skal være    
gjort godt fast til underlaget. På kraftigt sugende brædder anbefales det kraftigt først at påføre et lag primer, fx Rubio® 
EasyPrimer Aqua eller Rubio® EasyPrimer Epoxy. Kontakt Rubio® Monocoats tekniske service vedr. svømmende eller løst 

 underlag.

Andre underlag: Kontakt Rubio® Monocoats tekniske service. 

› Underlagets temperatur: Gulvtemperatur: minimum 18 °C (ved gulvvarme højst 20 °C, se startprotokol for gulvvarme).
Vedr. underlagets temperatur gælder det kompetente nationale testinstituts forskrifter.

› Omgivende temperatur: Stuetemperaturen skal være mellem 15 °C og 25 °C. Parketlimen bør akklimatiseres på stedet i 24
timer før brug. Vedr. omgivende temperaturer gælder det kompetente nationale testinstituts forskrifter.

› Underlagets fugtighed: Underlagets fugtighed for cementafretningslag må maks. være 2,5 % CM. For
anhydritafretningslag er dette 0,5 % CM. Underlagets fugtighed i kombination med gulvvarme for cementafretningslag er
maks. 1,5 % CM. For anhydritafretningslag er dette 0,3 % CM. For underlagets fugtighed og underlagets kvaliteter skal
der tages højde for trægulvsproducentens retningslinjer samt de relevante forskrifter fra det kompetente nationale
testinstitut vedr. fugtighed, underlagets temperatur osv.

Afretningslagets restfugtighed bør tjekkes med et måleapparat.

› Relativ luftfugtighed: Maks. 60%

› Brugsanvisning

Åbn spanden, og fjern folien. Rubio® EasyBond kan derefter tages direkte fra emballagen med en spartel. Limen kan nu 
   påføres det klargjorte underlag og derefter fordeles jævnt med en passende limspartel (B7 – B15 – B16).

   Trægulvet skal derefter lægges og trykkes godt ned inden for forarbejdningstiden, ca. 45 minutter. Gulvstykkerne kan  
   derefter presses mod hinanden ved hjælp af passende værktøj. Det anbefales at sikre et godt mellemrum mellem væggen
   og trægulvet. 

   Evt. limpletter bør fjernes med det samme med en klud fugtet med RMC Cleaner. Hærdede limrester kan kun fjernes    
   mekanisk. Efter tolv timer kan gulvet tages i brug eller poleres. 

   Ved lægning af trægulvet skal der tages højde for trægulvsproducentens retningslinjer samt de relevante forskrifter fra det   
   kompetente nationale testinstitut.

› Rengøring
Værktøj rengøres bedst med RMC Cleaner. Hvis limen hærder, kan den kun fjernes mekanisk.

ANVISNINGER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED 

   Oplysninger og tips om sikker håndtering, opbevaring og fjernelse af kemikalier findes i det nyeste sikkerhedsdatablad, der  
   indeholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhedsoplysninger. Vores produkter skal opbevares, anvendes og 
   håndteres med omhu. 

   Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet. 
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DIN FORHANDLER:  

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV hæfter under ingen 
omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de 
opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. 
Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller 
findes på webstedet. Dato for det tekniske datablad: 28.06.2018 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet. 

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58  I  BE-8870 Izegem  I  BELGIEN
Tel: +32 (0) 51 30 80 54  I  Fax: +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be  I  www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat har også et komplet udvalg af primere,  
nivelleringsmaterialer og værktøj til klargøring af underlaget. 
Rubio Monocoat har også et komplet udvalg af primere,  
nivelleringsmaterialer og værktøj til klargøring af underlaget. 
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