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Beskrivning 
BergerBond D1U är ett emissionsfattigt lim för 1-komponents 
dispersionslim för universallimning av golvbeläggningar av 
PVC och CV, formstabila LVT-designgolv, linoleum, 
golvbeläggningar av gummi med slipad undersida (max. 3,5 
mm tjocka!) och textilgolv. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 

Blauer Engel:  
Giscode:  D1 
Emicode: EC1 
AbZ-Nr.: Z-155.20-556 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Tekniska specifikationer 
Kulör:  Beige 
Lämpligt för golvvärme: Ja 
För stolshjul: Lämpligt enligt DIN EN 12529 
 
Särskilda anvisningar 
BergerBond D1U ska inte bearbetas under +15 °C eller över 
75 % relativ luftfuktighet. Under vinterhalvåret är det lämpligt 
att se till att lim, grundning och golvbeläggning har samma 
temperatur innan arbetet sätts igång. 
 
För linoleum krävs en arbetstemperatur på minst +18 °C. 
Observera även informationen om rumsklimat i TKB-
databladet vid limning av linoleum. 
 
Läs och följa alltid anvisningarna från 
golvbeläggningstillverkaren! Följer man anvisningarna för 
acklimatisering av beläggningarna slipper man både nödigt 
arbete och förseningar. 
 
Användning 
BergerBond D1U appliceras jämnt med lämplig tandspackel. 
När avluftningstiden är slut kan beläggningen läggas dit. 
Gnugga in den ordentligt så att baksidan på beläggningen 
täcks helt. Vänta i 30-45 minuter och efterrulla sedan med en 
roller.   
 
Eventuellt måste huvudändar, sömmar och hängbukter 
(spänningsrika områden) gnuggas en gång till efter cirka 10 
minuter. Vid behov måste dessa områden tyngas ner tills 
limmet har stelnat helt (minst 24 timmar). 
 
Limmet måste ha stelnat helt innan fogarna kan tätas och 
sömmarna svetsas.  Det sker tidigast efter 24 timmar, en 
väntetid på 48 timmar är optimalt.  
 
Limrester bör helst tas bort omgående med en fuktig trasa. 
Limrester som torkat t.ex. på verktyg kan tas bort med 
 
Brilliance Cleaner L91. 
 
 
 

Åtgång 
PVC-, CV-, design- och gummibeläggningar: 
cirka 300 g/m² - tandning A2 
 
Linoleum: 
cirka 400 g/m² - tandning B1 
 
Textila beläggningar: 
cirka 350–650 g/m² - tandning B1 eller B2 beroende på 
beläggningens baksida 
 
Torktid 
Avluftningstid:  0–15 minuter per beläggning  
 (för PVC-plattor upp till 20 min.) 
Bearbetnings-/iläggningstid:  cirka 20 minuter 
Kan belastas efter:  24–48 timmar beroende på 
beläggningen 
Slutlig hårdhet efter:  72 timmar 
 
Uppgifterna gäller för standardklimat (23°C och 50 % relativ 
luftfuktighet). Avvikelse från dessa värden leder till ändrade 
tider! 
 
Underlag 
Underlaget måste vara rent (fritt från föroreningar), torrt 
(permanent torrt!), fast, jämnt och sprickfritt. Beläggningen är 
”mogen” ska uppfylla alla förutsättningar för att kunna bli lagt. 
Kraven i DIN 18365 (Bodenbelagsarbeiten - 
Golvbeläggningsarbeten) ska vara uppfyllda. 
 
Separerande skikt, sinterskikt, gamla limrester och andra lösa 
vidhäftningar ska med lämpliga åtgärder avlägsnas utan att 
efterlämna några rester. 
 
Ojämnheter i underlaget ska jämnas ut med lämpliga 
fyllmedel. 
 
Icke-sugande underlag, t.ex.  gjutasfalt ska alltid spacklas 
över med lämpligt spackel (minst 2 mm skikttjocklek). 
Spackelskiktet måste vara ordentligt härdat och ha torkat helt 
före limning. 
Som grundning kan vid behov BergerBond Primer D 
användas. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. 
 
Säkerhetsbestämmelser 
Ingående ämnen enligt Vdl-RL 01 polymerdispersioner, 
modifierade hartser, konserveringsmedel, mineraliska 
fyllmedel, tillsatser och vatten. Produkten innehåller 2-metyl-
2H-isotiazol-3-on [MIT], 1,2-benzisotialzolon-3(2H)-on [BIT].  
Information för allergiker på telefon: +49 700 24112112 
Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation under 
bearbetning och torkning. Ät inte, drick inte och rök inte medan 
du hanterar produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, 
spola genast med mycket vatten. Får ej hamna i avloppet, i 
vattendrag eller i marken. Rengör verktygen med vatten och 
såpa direkt efter användning. Lämna endast in tomma kärl för 
återvinning. Torkade materialrester kan slängas som 
hushållsavfall. Håll färskt lim eller installationsmaterial 
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oåtkomligt för barn. Använd skyddsglasögon! Om lim eller 
installationsmaterial kommer i kontakt med ögonen, skölj 
omedelbart med mycket vatten och kontakta en ögonläkare. 
Skydda händerna med vattentäta, robusta handskar! Använd 
långbyxor! Undvik långvarig hudkontakt med limmet eller 
installationsmaterialet. Tvätta omedelbart nerstänkta 
hudpartier noggrant med vatten. Ju längre färskt lim eller 
monteringsmaterial sitter kvar på huden, desto större är risken 
för allvarliga hudskador. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” 
(golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska 
specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och 
följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska 
rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänna anvisningar om hur man använder lim 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
- Installationsanvisningar från parkett- und 

golvbeläggningstillverkarna samt gällande standarder 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 


