
HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Revisjonsdato: 02.11.21

TEKNISKE DATA
Type: ...................................Tixotrop pasta
Farge: .................................................. Grå
Densitet: ...........................ca. 1,56 kg/liter
Brukstid: .................................40 minutter
Herdetid: ..............................2-3 mm/døgn
Overmalbar: ........................................... Ja
Hardhet: ..............40-50 Shore A(ISO 868)

PRODUKTKODER
Hey'di varenummer:.......................... 7137
GTIN: ............................ 7054150071376 
Nobbnummer: .......................... 57894646

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Bruksområder
Hey’di Protac 25 er et 1-komponent fuk-
tighetsherdende og løsemiddelfritt SMP 
monteringslim. Produktet benyttes til 
montering av de fleste materialer som tre, 
plast, metall, stein m.m.  
Brukes også i Hey’di Foliesystem der 
Hey’di Membrandetaljer overlapper eller 
monteres imot hverandre.

Bruksmåte 
Flaten må være fri for løse partikler, støv, 
fett m.m. Relativ fuktighet i underlaget 
skal ikke overstige 85%, og materialene 
som skal limes bør ha en temperatur 
mellom+10 °C og +20 °C.  
Laveste brukstemperatur er +6 °C.  

Montering 
Ved montering av membrandetaljer i 
Hey’di Foliesystem, benyttes et lim-
spredermunnstykke eller en limspreder 
som slipper ca. 4 m² pr. liter. 

Flislegging 
Gulv og vegg kan flislegges etter 
12 timer. Herder med ca. 2 mm/døgn 
avhengig av temperatur og luftfuktighet. 

Lagring
Uåpnet emballasje er holdbar 1 år fra 
produksjonsdato.

Pakning 
290 ml patron.

PROTAC
25

1-komponents selvherdende og løsningsmiddelfritt 
SMP-lim.

Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. 
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 
nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre 
seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den 
prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål 
enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. 
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad. 


