
  

 

Monteringsanvisning Faluplast  
 

Lim till DuoContact-klammer och limdistans 32/40 
 

ART.NR 14499 
 

RSK 381 1052 

NRF 346 0004 

LVI  326 7190 

VVS 042878920 

 

 

System DuoContact är avsett för montage på kakelplattor och kan installeras obegränsat antal i rad. 

Faluplast garanterar inte funktion mot väggmattor. Limtuben ska vara rumstempererad (annars svårt att 

pressa ut lim). Limmet är ett enkomponentslim utan lösningsmedel. 
 

Info om limmet finns på www.faluplast.com 
 

1.  Märk ut din installation. 
 

2. Torka av kaklet noggrant där limplattan ska monteras med en torr trasa. 

 Var noga med att få bort allt fogmjöl från ytan! 
 

 Faluplast rekommenderar inte att montera över fog, men om så görs  

 ska man vara ytterst noggrann med att rengöra båda sidor av fogen  

 så att limmet får fäste i kakelplattan (limmet fäster inte i fogen) 
 

3.  Rengör kaklet (fästytan) med t.ex rengöringsservett. Undvik att tvätta över fogen! 
 

4.  Montera limplattan på avsedd produkt. 
  

 Klammer: genom att trycka fast den i rörklammerns underdel, så den snäpper fast på båda sidorna. 

 Clips mm: skruva fast limdistansen med bipackad flänsskruv (PZ2). 
 

Faluplast rekommenderar att man monterar limplattan på klammer/clips före montage mot vägg, då det                           

är enklare att få dem i lod, men det går att eftermontera om man så önskar. 
 

5.  Tag bort skyddstejpen från plattan och applicera en sträng lim på plattan (innanför ramen) enligt bild 1.     

Eventuell överskottslim kommer tränga in i de små hålen, men undvik att ha för mycket lim. 

 

 Appliceras för mycket lim riskerar limmet tränga ut på tejpen och produkten kan glida iväg. 

 

6.  Fäst produkten på kakelplattan. Tryck den hårt mot kaklet under 2-3 sekunder så att tejpen får fäste. 

 Eventuellt överskottslim pressas ut genom de små hålen. 

Limmet är fukthärdande och tar viss tid på sig för att härda, beroende på fukthalt, men kombinationen 

lim och tejp gör att man kan montera rören omedelbart efter montage, med viss försiktighet. 
 

 7. Montera rör i produkten. 
 

Rören/anslutande produkter får inte sitta i spänn/dra snett, för då riskerar limplattan glida/röra sig under 

härdningstiden. 

 

 8. Slutför ditt montage, klammer, rördragning etc. 

     Verifiera att produkten sitter korrekt innan limmet härdat. 
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Bild 1. Lagom mängd lim  


