
1. PRODUKT NAVN 
Latapasta. Ferdigblandet flislim. 

2. PRODUSENT
LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:        +47 23339001
Internett: www.laticrete.no 
 
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Latapasta er et høyfleksibelt fuktbestandig pastalim 
ferdig blandet til bruk. Kun til innendørs bruk. Siger 
ikke.

4. LIMING AV 
Veggfliser, marmor og mosaikk.

5. UNDERLAG 
Betong, puss, gipsplater, malte flater, vinylbelegg,  
vinyltapet, sponplater og kryssfinerplater. Kan ikke  
brukes i bassenger.

6. FORARBEID 
Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. På 
plateunderlag i våtrom påføres  Laticrete Plussprimer i 2 
strøk. Sugende underlag som betong og puss primes med  
 Laticrete Plussprimer blandet med vann i forholdet 1:1.
Vinylbelegg og malte flater rubbes med sandpapir og  
vaskes med sterkt salmiakkvann. 

7. PÅFØRING 
Latapasta trekkes på underlaget med en 6 x 6 mm 
tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelse. 
Ved store flisformater eller fliser med knaster på 
baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. 
Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flis
ene monteres. Dette innebærer at man ikke trekker på 
mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. 
Varmere temperaturer
betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full  
kontakt oppnås.

8. FUGING 
Normalt kan fuging starte ett døgn etter  liming av 
flisene. Pastalim trenger luft for å tørke. Vær derfor 
nøye med at limet har tørket før man fuger. I enkelte 
tilfeller må man vente to døgn før limet er tørt. 

9. EMBALLASJE 
4 kg spann.
 
10. LAGRING 
Må lagres frostfritt.
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11.  TEKNISKE DATA 
 
Produktidentitet 
Konsistens 
Farge 
Egenvekt 
Tørrstoffinnhold 
Brennbarhet 
Lagring 
 
Bruksegenskaper 
Materialforbruk
 
Brukstemperatur 
Åpen tid 
Tørketid 
Start fuging 
 
Sluttegenskaper 
Heft etter 28 dager 
Bestandighet mot fukt
Temperatur bestandighet

  
 
Pasta 
Hvit 
1,6 
80 % 
Nei
2 år. Frostfritt. 
 
 
Ca. 2,5 pr. m2 ved 6 mm 
tannsparkel 
+ 5ºC til + 30ºC 
2530 minutter 
12 til 24 timer 
Ca. etter 24 timer 
 
 
3,2 N/mm2 
Utmerket
20 0C til + 90 0C

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.
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