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TEKNISKE DATA 

 
 

Trælim Vandfast Lys 720 & Mørk 721  
 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Trælim Vandfast Lys 720 & Mørk 721  er 1-komponente fugthærdende polyurethanlime, specielt velegnet til limning 
af træ med højt fugtindhold samt til limning af metal, hård plast, ekspanderet polystyren (flamingo), keramiske 
materialer m.m. 
 
Trælim Vandfast Lys 720 & Mørk 721  anvendes hvor der stilles særlige krav til vandfasthed og styrke, limene 
opfylder kravene til klasse D4, i.h.t. EN 204/205. 
 
. 
 

Fysiske / kemiske data: 
 
Lim: 
Type:  1-komponent polyurethanlim 
Farve:  Lys: Klar gullig 
  Mørk: Brun 
Konsistens:  Let flydende 
Tørstofindhold:  ca. 100 % 
Viskositet:  Lys: ca. 2.000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20 °C 

Mørk: ca. 10.000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20 °C 
Vægtfylde:  ca. 1,1 kg/liter 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Må ikke  

udsættes for fugt. 
 
Afhærdet lim: 
Farve:  Lys: Klar hvidlig 

Mørk: Klar gulbrun 
Bestandighed:  Vand: Klasse D4, i.h.t. EN 204/205. 
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Brugsanvisning: 
Forberedelse:  Limfladerne skal være godt tilpassede, rene, fri for olie, fedtstoffer  

o.lign . Bedste resultat opnås på nyforarbejdet træ 
 

Påføring:  Påfør limen på den ene flade i et tyndt ensartet lag. Ved limning af hårde  
træarter kan man med fordel påføre lim på begge flader og øge ventetiden  
samt pressetiden. Det anbefales at anvende handsker. 
 

Træfugtighed:  Træet skal indeholde 12 - 20 % fugt. Er fugtindholdet for lavt skal der tilføres  
fugt, evt. med en vandforstøver. Ved limning af materialer der ikke i sig selv  
indeholder fugt, er tilførsel af fugt ligeledes nødvendigt. 

 
Anvendelsestemperatur: 15 - 40 °C. Temperaturen gælder både træ, lim og lokale. 
Limmængde:  ca. 150 - 170 g/m². 
 
Åben ventetid:  max. 30 minutter på fyrretræ ved 20 °C og 50 % luftfugtighed. Ved 

sammenlægning skal limen altid give fuld afsmitning på den modsatte flade. 
Ventetiden kan forlænges ved dobbelt limpåføring, hårdt træ, lavere temperatur 
og lavere luft- / træfugtighed. 
Ventetiden reduceres ved højere temperatur og højere luft-/træfugtighed. 
 

Pressetryk:  ca. 2 - 10 kg/cm². Ved spændinger i træet kræves højere pressetryk. 
 
Pressetid:  min. 3 - 4 timer for fyrretræ med ca. 14 % træfugt ved 20 °C.  

Pressetiden skal øges ved hårdt træ, dobbelt limpåføring, lavere temperatur  
samt lavere træ- og luftfugtighed. Pressetiden kan reduceres ved f.eks.  
forvarmning af træet eller anvendelse af varmpresse.  
Limen hærder ved en reaktion med emnernes og luftens fugtindhold, hvorved  
limen »skummer op«. Det er derfor vigtigt at emnerne holdes i pres under hele  
hærdeforløbet, da »skum« i selve limfugen vil nedsætte styrken. 

 
Efterbehandling: Limede emner, der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med en effektiv 

dækkende overfladebehandling. 
 

Rengøring:  Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten. Værktøj  
rengøres med acetone mens limen endnu er uhærdet. Hærdet lim kan kun  
opløses mekanisk. 
Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres 
for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser. 

Sikkerhed: 
Indeholder:  Isocyanater (4,4´-Diphenylmethan-diisocyanat, blanding  

af isomere). Se fabrikantens oplysninger. 
Sundhedsfareklasse: Xn, Sundhedsskadelig 
Brandfareklasse: Ingen 
Faresætninger:  Farlig ved indånding. 

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved  kontakt med huden. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 

  Undgå indånding af dampe. 
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling  
nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst 
mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os 
ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette tekniske datablad er 
retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige 
salgs- og leveringsbetingelser. 
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1. Identifikation af stoffet/materialet og  
leverandøren 

 
 

PU Trælim Vandfast  
Lys 720 / Mørk 721 
 
 
Revisionsdato:           Erstatter (tidligere dato): 
19-02-01               24-03-99                   

 
Varenr.:               PR-nummer: 
4977-2012, 4977-2018       182714  
4977-2026, 4977-2112 
4977-2118,  
4977-2126 
 
Leverandør: Beslaco A/S, Fabriksparken 19-21, Postbox 324, 
2600 Glostrup. 
Tlf: 43 28 72 50   Fax: 43 63 12 77 
 
Producent: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge. 
Tlf: 56 64 00 70   Fax: 56 64 00 90 

 
Telefonnr. i nødssituationer: 
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på 
tlf.: 35 31 60 60 / 35 31 35 31 

 
Varetype: 1-komponent polyurethanlim. 

 
Anvendelsesområde: 
Limning af træ m.m. Produktets tekniske anvendelse fremgår 
af produktinformationen. 

2. Sammensætning / oplysning om 
indholdsstoffer: 
 
Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R- 

sætninger for det rene stof): 
 

Navn:            Konc.%:  Symbol:  R-sætninger: 
    
4,4´-Diphenylmethan- 
diisocyanat,  
isomere og homologe 
(CAS-nr. 9016-87-9)   35-40    Xn     R20-36/37/38- 

42/43 
 
 
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm. 
 

 

3. Fareidentifikation: 
 

Xn 

   
   Sundhedsskadelig 
 
Personer, der lider af astma, har konstateret kroniske lunge- 
lidelser eller luftvejsallergi overfor isocyanater må ikke arbejde  
med produktet.  
  
 

5. Brandbekæmpelse: 
 

Sluk med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke 
vandstråle, der spreder branden.  
 
Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Beholderne fjernes 
så vidt muligt fra brandstedet. 
 
Ved ophedning og brand kan der dannes kulmonooxid, nitrøse 
gasser (NOx), isocyanatdampe og små mængder 
hydrogencyanid.  
 
Forbrændingsprodukter kan være sundhedsskadelige, og  
luftforsynet åndedrætsværn er påkrævet. 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
 

Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder 
forbudt. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og 
øjne. Der skal være effektiv ventilation.  
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.  
 
Spild dækkes med fugtigt absorberende materiale f.eks. sand, 
jord, granulat og opsamles efter ca. 1 time. Anbring i åben 
affaldsbeholder indtil færdigudhærdet, ca. 7-14 dage. 
Bortskaffelse: Se pkt. 13. 
 

 Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 

7. Håndtering og opbevaring: 
 

Håndtering: 
Ved brug og under hærdning vil produktet afgive en ringe 
mængde isocyanatdampe - opvarmning øger risikoen for 
afgivelse af dampe. Ved behandling af store flader eller ved 
arbejde i dårligt ventilerede rum kan dampene nå skadelige 
koncentrationer, hvorfor ventilation, punktudsugning eller 
personlige værnemidler skal benyttes.  
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8. 
 
Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 199/1985 om epoxyharpikser og isocyanater og nr. 
302/1993 om arbejde med kodenummerede produkter. 
 
Opbevaring: 
Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket 
emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et 
tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. 
 
Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende 
stoffer og stærkt sure og basiske materialer.  
 
Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet 
emballage må lukkes og opbevares oprejst for at forebygge 
lækage. 

  
  

4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
 

Generelt: 
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerheds- 
datablad. 
Indånding: 
Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg 
skadestue ved ubehag.  
Øjnene:  
Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontakt-
linser, spil øjet godt op. Søg læge.  
Huden: 
Fjern straks forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og 
sæbe. Ved eksem eller andre hudgener: Søg læge. 
Indtagelse: 
Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. 
 

SIKKERHEDS 
DATABLAD 
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Farlig ved indånding. Irriterer øjnene, 
åndedrætsorganerne og huden. Kan 
give overfølsomhed ved indånding og 
ved kontakt med huden. 
 



 
 

9.  Fysiske og kemiske egenskaber: 
 
Fysisk tilstand: Flydende 
Farve: Lys: Klar 

 Mørk: Mørkebrun  
Flammepunkt, °C: >190°C 
Opløselighed i vand: Uopløselig  
Vægt% org. Opløsningsmiddel: 0 
Vægtfylde,  g/ml: 1,15  
Produktet, brandfareklasse: Ingen 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
 

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundheds-
skadelige nedbrydningsprodukter. 
 
Reagerer med aminer og alkoholer under varmeudvikling.  
Reagerer kraftigt med vand under dannelse af CO2 og varme, i 
lukket beholder kan der dannes overtryk med fare for 
eksplosion af beholderen. 

11. Toksikologiske oplysninger: 
 (Sundhedsfarlige egenskaber) 
 

Indånding: Indånding af isocyanater virker irriterende på næse, 
svælg og lunger, og alvorlige åndedrætsskader af astmatisk 
karakter kan opstå. 
 

Hudkontakt: Kan virke irriterende. Isocyanater kan give 
allergiske (kontakt-)eksemer.  
 

Øjenkontakt: Stænk i øjnene kan forårsage irritation. 
 

Indtagelse: Kan give opkastninger og mavesmerter. 
 

Langtidseffekter: Isocyanater medfører risiko for udvikling af 
luftvejs- og hudallergi. 

12. Miljøoplysninger: 
 
 Må ikke udledes i kloak eller vandløb. 

 
Ikke blandbar med vand. 
Reagerer med vand under dannelse af kuldioxid til et fast 
uopløseligt reaktionsprodukt (polycarbamid). 

13. Bortskaffelse: 
 

Affaldstype: Z            Affaldskort: 3.35  
EAK-kode: 08 05 98 00 (Isocyanater) 
 
Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger: 
  

Ikke klassificeret som farligt gods under transport. 
 
Vej/jernbane:  
ADR/RID:  Klasse/punkt/litra: - 

         Transportnavn: - 
Sø:     
IMDG:    Klasse:  -       Pk.gr:  -  

MP:   -         UN-nr: - 
         MFAG:  -        EmS-nr: - 
         Shippingnavn: - 

15. Oplysninger om regulering: 
 

I overensstemmelse med Miljøministeriets “bekendtgørelse om 
klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produkter” og Arbejdstilsynets 
“bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre” er  produktet 
mærket som følger: 

 
 Faremærkning:  Xn, Sundhedsskadelig 

Indeholder: Isocyanater (4,4´-Diphenylmethan-diisocyanat,  
isomere og homologe). Se fabrikantens oplysninger.  

  
R-sætninger:   
R20:    Farlig ved indånding. 
R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved 

kontakt med huden. 
 
S-sætninger:   
S2:     Opbevares utilgængeligt for børn. 
S23:     Undgå indånding af dampe. 
S36/37: Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-

handsker. 
S45:     Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er  

omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, 
hvis det er muligt. 

 
MAL-kode:  00-3 (1993)  
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges erhvervs-
mæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse om unges farlige arbejde.  
 
Krav til særlige uddannelser: Brugere skal have gennemgået 
et af Arbejdstilsynet godkendt kursus om arbejde med 
epoxyharpikser og isocyanater m.v.   
 
Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer med 
konstateret kroniske lungelidelser eller hud- eller luftvejsallergi 
overfor isocyanater, må ikke arbejde med dette produkt. 

16. Andre oplysninger: 
 
Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor 
nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens 
arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette 
sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet 
anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at 
anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er 
overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene 
fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette 
sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de 
sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen 
garanti for produktets egenskaber. 
Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal 
denne brugsanvisning altid medbringes. 
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8.  Eksponeringskontrol / personlige  
værnemidler: 
Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv 
ventilation.  

 
Grænseværdier: 
Navn:                      ppm     mg/m3 
4,4´-Diphenylmethandiisocyanat,      0,005    0,05 
isomere og homologe 
Diphenylmethan-4,4´-diisocyanat      0,005    0,05 

 
De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med  
Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2000. 
 
Personlige værnemidler: 
Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af 
værnemidler til den konkrete arbejdssituation. 
Åndedrætsværn: 
Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnet  
åndedrætsværn anvendes. Åndedrætsværn bør være 
luftforsynet. Ved kortvarigt arbejde kan åndedrætsværn med 
kombinationsfilter (A2/P2) anvendes. 
Beskyttelse af hænder: 
Undgå hudkontakt. Det anbefales at bruge engangshandsker af 
PVC eller nitrilgummi ved lille risiko for kontakt med produktet. 
Handskerne kasseres straks ved kontakt med produktet. Brug 
kraftige handsker af nitril ved hyppig kontakt med produktet. 
Øjenværn: 
Brug egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse 
mod stænk.  
Beskyttelse af hud: 
Brug evt. særligt arbejdstøj. 


