
PRODUKTBESKRIVELSE 
Rubio® EasyBond er en ny generasjon av 1-komponent parkettlim som gir gulvleggeren en enklere arbeidsdag. Dette er fordi 
parkettlimet kan brukes universelt under alle forhold og på alle typer tre, som sponplater, OSB-plater, underlag, massiv parkett, 
mosaikkparkett og flerlagsparkett, på absorberende og ikke-absorberende underlag. Rubio® EasyBond er også egnet som lim 
på gulv med gulvvarme/-kjøling. I tillegg til de universelle egenskapene er limet unikt i sitt slag, dels fordi det ikke inneholder 
myknere, vann eller løsemidler, og dels fordi det er hardt-elastisk.  Du kan også være trygg på lang sikt: Rubio® EasyBond 
parkettlim er ekstremt holdbart og garanterer et langvarig feste. Parkettlimet overholder den siste ISO 17178-standarden.     

PRODUKTINFORMASJON 
 

› Unike egenskaper   

1.  Kan brukes universelt til alle typer tre og under alle forhold.

2. Holdbart, hardt-elastisk lim uten myknere.

3. Kvalitetsalternativ til 2-komponent PU-lim. 

4. Varig lydisolering.

5. Miljøvennlig – 0 % VOC.

6. Høy motstandskraft og dekkevne.

7. Overlegent feste.

8. Over tid kan myknere vandre gjennom parketten og skade 
 overflatebehandlingen. Siden Rubio EasyBond ikke inneholder myknere, er 
 risikoen for skade helt utelukket.

9. Rask og holdbar herding.

10. Oppfyller de fleste anerkjente standarder og tester.

› Tekniske egenskaper 
Kjemisk base: 1-komponent silanterminerte polymerer (fuktherdende).

Fysisk tilstand: deigaktig/pasta (tiksotrop)

Farge: beige

Lukt: Nesten luktfri.

Tetthet: 1,68 kg/L

Motstand/viskositet:  enkel å påføre med sparkel, stabile limspor.

Forarbeidingstid: ca. 45 minutter (+23 °C / 50 % luftfuktighet)

Tørketid: Gulvet kan poleres eller tas i bruk etter 12 timer, avhengig av klimaforholdene og tykkelsen på limlaget (23 °C / 60 
% relativ fuktighet).

Behandlingstemperatur: Temperaturen ved liming må være minst 15 °C for optimal bearbeiding. 

Verktøy: Tannsparkel B7 – B15 – B16

Skjærmotstand: 2,2 N/mm², 1 mm limtykkelse*  

Skjærtest: 3,1 mm, 1 mm limtykkelse*  
 
Rivestyrke: 11,778 N/mm*
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Bruddstyrke: 1,5 N/mm2 (23 °C / 50 % relativ fuktighet) *

Shore-hardhet (A):  79 (etter 28 dager) *

Bruddforlengelse: 31 % (23 °C / 50 % relativ fuktighet) *    *Oppfyller standardene EN 14293 og ISO 17178

› Emballasje
16 kg spann eller 290 ml tube.

› Oppbevaring
Minst 12 måneder fra produksjonsdatoen i original, uåpnet og uskadd emballasje. Oppbevares best ved 5–25 °C.

INFORMASJON OM BRUK  

› Bruksområder
Limet egner seg til nesten alle tretyper og alle underlag, herunder massiv parkett, flerlagsparkett, ubehandlet eller industrielt 
behandlet, mosaikkparkett, lagdelt parkett samt undergulv, endevedparkett, kork og andre utfordrende tretyper. 

Følgende typer tregulv utgjør ingen problemer for Rubio® EasyBond parkettlim:   

GulvvarmeTre  
(undergulv, bord)

Sement- 
basert

avrettingslag

Hurtigtørkende
avrettingslag 

Anhyrdritt 
avrettingslag

Forseglet 
underlag 

(fliser, harpiks,  
marmor)

Mosaikkparkett med
overflatebehandling

TYPE UNDERLAG 

Massiv parkett med not og 
fjær 

Flerlagsparkett (stor størrelse)  

Endevedparkett  

Mosaikkparkett uten  
overflatebehandling  

Lagdelt parkettbord på 
siden (tykkelse: 16-22mm)

Kompositt eller massiv 
hardved 

Flerlagsparkett
(liten størrelse: 70 x 500 mm)

Bred Lamparquet:
- tykkelse: 6–10 mm
- bredde: 60–240 mm (mulig 
opptil 450 mm, med stor 
sparkel)

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

TYPE TREGULV
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› Forbruk
Ca. 800–1 300 g/m², avhengig av tannsparkelen og underlagets struktur. Velg en tannsparkel som gjør at bordene dekkes 
helt av limet når de presses ned i det. Disse målene er veiledende og avhenger av underlagets type og klargjøring. 
 
Mosaikkparkett og tradisjonell parkett: forbruk ca. 800 g/m² – sparkel B7 
 
Ubehandlet/forbehandlet flerlagsparkett eller 15 mm bord av massiv parkett: forbruk ca. 1 000 g/m² – sparkel B15 
 
22 mm bord av massiv parkett eller 23 mm endevedparkett: forbruk ca. 1 200 g/m² – sparkel B16 
 
Massive planker eller komposittplanker, stort format: forbruk ca. 1 200 g/m² – sparkel B16

› Klargjøring av underlaget
 Underlaget skal være plant, tørt, fritt for fett og riper samt fysisk solid.  Det skal oppfylle kravene i den gjeldende nasjonale 
   standarden. Overflater som ikke oppfyller disse kravene, kan forbehandles med en primer, Rubio® EasyPrimer Aqua / Rubio® 

  EasyPrimer 2C Epoxy og/eller nivelleres med Rubio® EasyFlow I  Rubio® EasyFlow-F. Egnede underlag (ev. kombinert med  
  gulvvarme eller -kjøling, ved passende klargjøring og forhold) er: sementavrettingslag ifølge EN 13813, gulv med sementholdig  
  nivelleringsmateriale (minst 3 mm tykt), anhydrittgulv, sponplater (V100) eller OSB-plater og flislagte gulv ifølge standarden EN 
  13813.

› Avhengig av underlaget:

Betong-/sementbaserte avrettingslag: Fjern alle urenheter, og støvsug underlaget. Sprekker og riper kan forsegles som følger:

Trinn 1. Slip sprekkene  
Slip sprekkene til en dybde på 2 cm (i hele sprekkens lengde). Dermed 
gjør du sprekken litt større. Lag et snitt for hver 25 cm vinkelrett 
på sprekken. Snittet skal ha omtrent samme lengden som en 
forankringskrok. Støvsug sprekken grundig for å fjerne alle urenheter 
som kan svekke festet.  

Trin 2. Plasser forankringskrokene  
Plasser forankringskrokene i de vinkelrette snittene. Det sikrer optimal 
forbindelse mellom sprekkene i avretningslaget. 

Trinn 3. Fyll sprekken 
Sprekken og sporene er nå klare til å bli fylt med en blanding av Rubio 
EasyPrimer 2C Epoxy og kvartssand (i forholdet 1:1). 

Forsigtig:  Hvis blandingen er for flytende, forsvinner produktet raskt 
inn i sprekken. Vent i så fall i 30 minutter, og fyll sprekken og sporene 
med blandingen. 
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Anhydridafretningslag/Støbte anhydritgulve: Slip avrettingslaget for å fjerne sementrestene. Fjern alle urenheter, og støvsug 
underlaget. Det er også svært viktig å påføre en primer før påføring av Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.  

Glaserte fliser og gamle keramiske fliser: Slip, fjern støvet, avfett og påfør en primer med Rubio® EasyPrimer Aqua. For å 
sikre godt feste av primeren må flisene først slipes grundig med en diamantskive. 

 
Tre/gips/fiberplater (f.eks. sponplater, OSB-plater, multiplex):  Lim eller skru bordene fast til underlaget. De må være godt 
festet til underlaget. På kraftig absorberende bord anbefales det sterkt først å påføre et lag primer, f.eks. Rubio® EasyPrimer 
Aqua eller Rubio® EasyPrimer Epoxy. Kontakt Rubio® Monocoats tekniske service ved flytende eller løst underlag. 

 
 Andre underlag: Kontakt Rubio® Monocoats tekniske service. 

› Underlagets temperatur: Gulvtemperatur: minimum 18 °C (ved gulvvarme høyst 20 °C, se startprotokoll for gulvvarme).   
 Med hensyn til underlagets temperatur, gjelder forskriftene for vedkommende nasjonale testinstitutt. 

› Omgivelsestemperatur  Romtemperaturen skal være mellom 15 °C og 25 °C. Parkettlimet bør akklimatiseres på stedet i 24  
 timer før bruk. Med hensyn til omgivelsestemperaturen, gjelder forskriftene for vedkommende nasjonale testinstitutt.

› Underlagets fuktighet Underlagets fuktighet for sementavrettingslaget må maks. være 2,5 % CM. For anhydrittbaserte 
 avrettingslag er dette 0,5 % CM. Underlagets fuktighet i kombinasjon med gulvvarme for sementavrettingslag er maks. 
 1,5 % CM. For anhydrittbaserte avrettingslag er dette 0,3 % CM. Når det gjelder fuktighet og kvaliteter i underlaget må 
 det tas hensyn til parkettprodusentens retningslinjer samt de relevante forskriftene fra vedkommende nasjonale testinstitutt 
 angående fuktighet, underlagets temperatur osv.
 
 Avrettingslagets restfuktighet bør sjekkes med et måleapparat.

› Relativ luftfuktighet Maks. 60%

› Bruksanvisning

  Åpne spannet, og fjern folien. Rubio® EasyBond kan deretter tas direkte fra emballasjen med en sparkel. Limet kan nå
  påføres det klargjorte underlaget og derefter fordeles jevnt med en passende limsparkel (B7 – B15 – B16).
 
  Parketten skal deretter legges og trykkes godt ned innenfor forarbeidingstiden, ca. 45 minutter. Parkettbordene kan deretter 
  presses mot hverandre ved hjelp av passende verktøy. Det anbefales å sikre et godt mellomrom mellom veggen og parketten.
 
  Ev. limflekker bør fjernes med det samme med en klut fuktet med RMC Cleaner. Herdede limrester kan kun fjernes 
  mekanisk. Etter tolv timer kan gulvet tas i bruk eller slipes.
 
  Ved legging av parketten må det tas hensyn til parkettprodusentens retningslinjer samt de relevante forskriftene fra
  vedkommende nasjonale testinstitutt.

› Rengjøring
   Verktøy rengjøres best med RMC Cleaner. Hvis limet herdes, kan det kun fjernes mekanisk.

INSTRUKSJONER OM HELSE OG SIKKERHET  

Informasjon og tips om sikker håndtering, oppbevaring og fjerning av kjemikalier finnes i det nyeste sikkerhetsdatabladet, 
som inneholder fysisk, økologisk, toksikologisk og annen sikkerhetsinformasjon. Produktene våre skal oppbevares, brukes og 
håndteres med omhu. 

Les mer på emballasjen og sikkerhetsdatabladet. 
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DIN FORHANDLER:  

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan 
ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader.  Informasjonen ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli 
publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som 
ikke er forbundet med kvaliteten på produktet.  Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen 
som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad:  
28.06.2018 Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.  

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58  I  BE-8870 Izegem  I  (BELGIA) 
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 komplett utvalg av primere,  
nivelleringsmaterialer og verktøy til klargjøring av underlaget. 
Rubio Monocoat har også et komplett utvalg av primere,  
nivelleringsmaterialer og verktøy til klargjøring av underlaget. 
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