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Beskrivning 
2-komponents reparationslim baserat på högkvalitativa 
polyuretanråvaror lämpliga för skjuvfast limning av massiv 
parkett, mosaikparkett, stavparkett, industriparkett och 
färdigparkett. Produkten har en snabb och utmärkt 
reaktionstid, speciellt vid reparationer, och är därför idealisk 
för omlimning av små ytor och utmärkt när man påbörjar 
arbetet med att lägga parkett. (??) Efter fackmannamässig 
förbehandling kan det även mycket väl användas för att fylla 
fogar i avjämningsmassan. Det är passar också till de flesta 
exotiska träslag och kubbgolv RE. Det har även "svällande 
och deformationsfria" egenskaper som gör att det är perfekt 
för att limma vattenkänsliga träslag som bok-, lönn- och 
askparkett. BergerBond P2 RapidRepair är 
lösningsmedelsfritt, innehåller inget vatten och tål stolshjul. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  RU1 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Tekniska specifikationer 
Blandningsförhållande: 8:1 efter vikt 
Bearbetnings-/iläggningstid:  10-15 minuter  
Bearbetningsbar igen efter:  3-4 timmar 
Slutlig hårdhet efter:  48 timmar 
Ventilationstid:  Ingen 
Lämplighet för golvvärme:  Ja 
 
Uppgifterna gäller för standardklimat (23°C och 50 % relativ 
luftfuktighet). 
Avvikelse från dessa värden leder till ändrade tider! 
 
Särskilda anvisningar 
BergerBond P2S ska inte bearbetas under +15 °C eller över 
65 % relativ luftfuktighet. Under vinterhalvåret rekommenderar 
vi att man tempererar lim och parkett före bearbetning. 
 
Användning 
Blanda komponenterna A och B homogent med lämpligt 
omrörare. Blandningen är avslutad när en enhetlig kulör 
bildats. 
 
Därefter kan BergerBond P2 RapidRepair appliceras jämnt 
med lämplig tandspackel (BergerTool Zahnspachtel B3, 
B7, B11, B15). 
 
Skjut in parketten omedelbart och tryck fast väl. Se till att 
fuktningen av träundersidan blir komplett. Iakttag 
expansionsfogar från byggkomponenterna. 
 
Åtgång 
Beroende på tandspackling, typ av parkett och underlag: 
800-1 300 g/m² 
 
Underlag 
Underlaget måste vara rent (fritt från föroreningar), torrt 
(permanent torrt!), fast, jämnt och sprickfritt. Kraven enligt DIN 

18356 ”Parkettarbeten“ resp. DIN 18367 ”Träplattsarbeten“ 
måste vara uppfyllda. 
 
BergerBond P2 RapidRepair kan kombineras med 
BergerBond Primer P och BergerBond Primer E. 
 
Vid risk för uppstigande fukt måste man kontrollera om de 
relevanta föreskrifterna för tätning mot fukt har följts. 
 
Om golvvärme finns, och likaså om det finns mycket sugande 
underlag, som anhydrit- eller magnesitavjämningsmassor, ska 
en grundning med BergerBond Primer P eller med 
BergerBond Primer E kontrolleras. Se till att primern får torka 
tillräckligt. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader för limmet och 12 
månader för härdningsmedlet. 
 
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 fackexpertis. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
 Allmänn information om användning av lim 
 Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 Installationsanvisningar från parkettillverkaren och 

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. 
 


