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M-Glue er primært udviklet til limning af Wakaflex og rygningsbånd, men kan med fordel anvendes til andre klæbeformål både 
indendørs og udendørs. M-Glue er velegnet til klæbning/montering af f.eks. spejle, paneler, akustikplader, klinker, kantlister osv. 
M-Glue klæber til de fleste materialer inkl. træ, glas, beton, de fleste metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader 
osv. Ved  klæbning på plast anbefales det at udføre vedhæftnings-forsøg.    

 

PRODUKTDATA:  FORPAKNING/OPBEVARING: 

M-Glue er en neutral fugthærdende montagelim, fri for 
opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig 
elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser 
imellem bygningsdele. 

 

Konsistens:                    Pastøs, thixotropisk masse 

Fungicidbehandlet:       Nej 

Malbar:                           Ja, men bør testes først 

Hårdhed:                        Ca. 60 shore A (ISO 868) 

Brudstyrke:                    3,0 N/mm
2 
 (ISO 37) 

Elasticitet:                      +/- 20% 

Temperaturbestandig:  -40°C - + 90°C 

Applikationstemp.:       +5°C - + 40°C 

   

 Størrelse:                      Patron á 290 ml. 

Kvantum:                      12 stk. pr. kasse 

Holdbarhed:                  2 år i uåbnet emballage og ved tør og 
kølig opbevaring 

 
 
Sikkerhed:                     Ingen faremærkning – se 

sikkerhedsdatablad for yderligere 
oplysninger  

 

Bortskaffelse:               Kan i mindre mængder bortskaffes som 
brændbart affald  

 

 
 
 
 

 
 

 

Brugsanvisning:  

 
FORUDSÆTNINGER: Overfladen skal være ren og  fri for slibemidler, fedt, støv og løse partikler. M-Glue kan anvendes på overflader som 
tegl, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer.  Hvis der er tvivl kan der med 
fordel udføres en klæbetest/vedhæftningstest på det pågældende materiale. 
 
MONTERING WAKAFLEX: For at M-Glue kan hæfte på Wakaflex skal dennes overflade ”afbrændes” med gasbrænder ganske let svarende til 
0,1 m/sek. 
 
MONTERING RYGNINGSBÅND: Læg en tynd fuge på butylbånd (folie fjernes først) og monter rygningsbåndet på tagsten - hæfter også på 
fugtige tagsten. 
 
MONTERING ØVRIGT: Pres  de to overflader forsigtigt sammen. Det kan være nødvendigt med kortvarig støtte eller at materialet holdes på 
plads. 
 
RENGØRING: Værktøj rengøres og M-Glue fjernes evt. med terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes 
med sæbe. 
 
Der henvises endvidere til oplægningsvejledning, som findes på : www.monier.dk  
Dette dokument opdateres løbende. Den aktuelle version kan ses på www.monier.dk. Monier tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

 

 

 
                     

M-Glue fås i følgende farver: 

Sort  
Rød 
Grå 

 

 

PRODUKTFORDELE:  
+ Giver en stærk og elastisk 

klæbesamling, både indendørs og 
udendørs 

+ Særdeles vejrbestandig 
+ Velegnet til anvendelse på fugtige 

tagsten 
 

 

  

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vores kontrol, kan Monier ikke holdes ansvarlig 
for det færdige resultat, der opnås ved anvendelse af produktet. 
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