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Gjøco Trelim D3 er en enkomponent vannbasert PVA trelim til innendørs og utendørs bruk. Brukes til 
liming av treoverflater hvor fuktbestandighet er viktig. Benyttes til tre- og laminatgulv, dører, 
vinduer, møbler og annet treverk. Limet blir transparent etter tørking. Limfuger som utsettes for fukt 
bør overmales med maling eller lakk. Skal ikke benyttes på bærende konstruksjoner. Gjøco Trelim D3 
er vannbestandig og oppfyller kravene i EN 204/205, klasse D3. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Polyvinylacetatdispersjon, PVA 
Fuktbestandighet: Klasse D3  
Farge på herdet limfug: Transparent 
pH: 2,8 – 3,3 
Litervekt (kg/l): Ca. 1,06 
Tørrstoff: 46 ± 1% 
Viskositet: Ca. 10000 mPa.s, Brookfield RVT, sp. 5, 20 r/min, 25°C. 

 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Tannsparkel, pensel eller rull   
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann. Verktøy rengjøres med vann før limet er herdet. 

Herdet lim fjernes med rødsprit eller mekanisk. 
Forbruk: 120-200 g/m². På harde, fete og eksotiske treslag anbefales 

å lime begge flater. 
Åpen ventetid: 5 min vid 20ºC; furu/furu 
Stengt ventetid: 7 min vid 20ºC; furu/furu 
Presstid: 20-30 min; furu/furu vid 20ºC, 50 % RF 
Presstrykk: 0,1-1,0 mPa 
Overmalingsbar: Ja 
Fuktinnhold i treverk: 6-12% 

Minimum påføringstemp. C: + 10°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +10 

C og maks. +70°C 
Lagringstid: Minimum 1 år i lukket emballasje 
Lagringstemperatur: Mellom +5 og +30°C 

 

 

BRUKSANVISNING 
 
Forbehandling 
Underlaget må være rent, tørt og støvfritt. Flatene som skal limes må være jevne, for å sikre 
tilfredsstillende vedheft til limet. Blanke, harde og malte flater bør slipes og vaskes med Gjøco 
Interiørrens. Fete og eksotiske treslag bør være nyslipte og avfettet før liming. Flatene som skal limes 
bør være romtempererte. 
 
Bruksmåte 
Limet skal påføres i et tynt, ensartet lag. Ved liming av myke tresorter som f.eks. furu, er det 
tilstrekkelig å påføre lim på den ene flaten. Ved liming av harde og fete treslag anbefales liming av 



            

 

 
 

 GJØCO TRELIM D3 
 

                    

TEKNISKE DATA Dato, revidert: 24.04.19 Side 2 av 2 

 

begge flatene. Vent deretter en stund før flatene presses sammen, for å unngå at limet presses ut. 
Den åpne ventetiden varierer etter temperatur, tresort, mengde lim m.m. Liming av tre krever jevnt 
press over hele flaten. Bruk gjerne en tvinge pr.10 cm. De limte flatene er håndterbare etter 30 min. 
Full gjennomherding tar ca. 1 døgn, avhengig av temperatur, tresort og lim-tykkelse. Tørk av 
overflødig lim før herding. 
Ved liming av eik kan fargeendringer i treverket oppstå. Ta derfor prøveoppstrøk. 
 
Lagring 
Gjøco Trelim D3 skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Gjøco Trelim D3 skal fraktes og lagres 
stående. 
 
Avfallshåndtering 
Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
 

 
 
 
ØVRIG INFORMASJON 
De limte flatene, spesielt på gulv, skal ikke utsettes for store påkjenninger det første døgnet. Ha god 
arbeidshygiene; ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Jern kan korrodere ved kontakt med limet. 
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 

 

 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Gjøco AS 

 

 
 


