
Riktlinjer och säkerhetsdatablad för FixPack limsats för spoiler och genomföring

Produktnr: 3580
(Leverantör: SOLARA GmbH, Hamburg, Tyskland)  

Paketets innehåll:
1 st Limpatron (Dekasyl MS-5), 1 st Rengöring (Dekaclean Ultra rengöringsduk), 1 st Primer 
(Dekavator Special Cleaner), 1 st munstycke för limpatron, 1 st putssvamp. Utrustning som 
behövs men ej är inkluderad: Patronspruta

Steg 1 - Förbehandling:
Använd den medföljande slipsvampen för a� rugga upp anläggningsytorna på tak och monteringsprofiler/fästen. 
Avlägsna noggrant damm/smuts efter uppruggningen. 

Steg 2 - Rengöring (Dekaclean Ultra rengöringsduk):
Arbetstemperaturen skall vara mellan +10°C och +35°C. Rengör anläggningsytorna (tak, monteringsprofiler/fästen) 
med Dekaclean Ultra rengöringsduk och låt ytorna torka. OBS! Rengör endast i en riktning, för EJ rengöringsduken 
fram och tillbaka.
Tork�d: Låt torka 10-15 minuter.

Steg 3 - Primer (Dekavator Special Cleaner):
Alla anläggningsytor (tak, monteringsprofiler/ fästen) förbehandlas med Dekavator Special Cleaner 
Applicera Dekavator Special Cleaner tunt men heltäckande med en oanvänd ren pensel eller en ren 
luddfri trasa. Tork�d: Låt torka 15 �ll 60 minuter, max 4 �mmar.

Steg 4 - Limning (Dekasyl MS-5):
Appliceringstemperatur minst +5°C. Limningen görs med Dekasyl MS-5, limpatron och munstycke. Öppna lim-
patronen och skruva däre�er på det medföljande munstycket. Gör en öppning i munstycket på ca 5 - 6 mm för a� 
erhålla e� limskikt mellan tak och monteringsprofil/fästen med en tjocklek av minst 2 mm. Placera patronen i en 
patronspruta och applicera e� klisterskikt av minst 2 mm på monteringsprofil/fästen och taket. Placera 
montering-sprofilen/fäste med fixerad solcellsmodul  på den med lim förberedda takytan och tryck �ll ordentligt. 
OBSERVERA a� e� minst 2 mm tjockt klisterskikt skall appliceras över hela anläggningsytan mellan tak och 
monter-ingsprofil/fäste för a� få en op�mal och hållbar infästning.

Härdnings�d:
Minst 24 till 36 �mmar under övervägande a� det inte all�d är ideala förhållanden av temperatur och 
lu�fuk�ghet.
Följ noggrant teknisk informa�on och riktlinjer för förbehandling samt säkerhetsdatablad (se sid 2)!

Vik�g info
Produkterna i de�a paket är TüV-testgodkända för de flesta y�re takytskikt som glasfiber (lackerad och ej lackerad) 
och aluminiumplåt (normalt lackerad) på husbilar och husvagnar. Om osäkerhet råder angående dessa produkters in-
verkan på en viss typ av husvagns-/husbilsmodell från någon �llverkare, kontakta denne för rådgivning innan produk-
terna används eller gör e� test av produkterna på en mindre del av ytskiktet. 

Notera:
Denna informa�on omfa�ar informa�on som vi i god tro baserat på Centrosolar AGs erfarenheter.
Denna informa�on är inte bindande på något sä� om användning och bearbetning av produkterna anpassas eller 
modifieras för a� uppfylla tekniska eller lokala förhållanden som avviker från de rekommenderade.
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Art no 3580 
(Leverantör: SOLARA GmbH, Hamburg, Tyskland)

SÄKERHETSDATABLAD
Dekaclean Ultra

 Skadlig Mycket brandfarlig

R-fraser:  R11 - Mycket brandfarligt.
R36/38 - Irriterar ögonen och huden.
R51/53 - Gi�igt för va�enlevande organismer, kan orsaka skadliga lång�dseffekter.
R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R67 - Ångor kan göra a� man blir dåsig och omtöcknad.

S-fraser:  S2 - Förvaras utom räckhåll för barn.
S7/9 - Förpackningen förvaras väl �llsluten på väl ven�lerad plats.
S13 - Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S29/56 - Töm ej i avloppet, lämna överblivet material och dess behållare �ll återvinningssta�on.
S46 - Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller e�ke�en.

Dekavator Special Cleaner

   Hälsofarlig

R-fraser:  R10 - Brandfarligt.
R63 - Kan skada det ofödda fostret.

S-fraser:  S23 - Undvik inandning av ånga/dimma .
S36/37 - Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.
S43 - Vid brandsläckning använd skum, pulver, koldioxid (CO2).
S43 – Vid brandsläckning använd sand - “Använd aldrig va�en”
S60 - De�a material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Isoalkaner Butyltitanat (IV) Toluol Tetraetylsilikat

Dekasyl MS-5 - vit 

R-fraser: inga
S-fraser: inga

Miljöfarlig Mycket brandfarlig




