
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Egnet  til alle parkettyper 

 Hurtighærdende, allerede gangbar efter 

12 timer 

 Hård elastisk, vedvarende høj vedhæft, 

bliver ikke sprød 

 Ingen grunding af de fleste underlag 

 Med Flextec® teknologi 

 Vand- og opløsningsmiddelfri 

 -Let at anvende 

 Limrester fjernes let 

 Vedvarende elastisk 

 
Anvendelse 
Meget lugtsvag, enkomponent speciallim efter 

EN 14293 til: 

 Alle parkettyper 

 Klodseparket 

 Derudover er Thomsit P 695 

anvendelig til limning af gummifliser 

 Til Thomsit Lyddæmpningsbaner til parket 

 
Til anvendelse på:   

 Slidlag 

 Tørre slidlagskonstruktioner 

 Alle parketegnede Thomsit spartelmasser 

 Natursten, fliser og terrazzo 

 Thomsit TF 302 løst liggende banevare 

 Thomsit-Floor® TF 303/305, parket med 

fer og not. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske data 
Leveringsform  beige, pasta 

 
Emballage  PP spand, 16 kg 

 
Pr. palle  32 spande pr. palle 

 
Ventetid  ingen 

 
Åben tid  ca. 20 minutter 

 
Belastbar  efter ca. 12 timer 

på tætte underlag  efter ca. 24 timer 

 
Slibearbejde/ overflade- 

behandling  tidligst efter 12 timer 

på tætte underlag  efter ca. 24 timer 

 
Trinlyddæmpning  13dB efter DIN EN ISO 

140-8 

Rumlyddæmpning  12dB 

Temperatur bestandig- 

hed efter afbinding  max + 50° C, også på op- 

varmede gulve 

Ved transport  -20°C til + 50°C 

Ved opbevaring  +10°C til +30°C 

 
Lagerholdbarhed  9 måneder, køligt og tørt 

 
Tidsangivelser er ved normalklima (23°C og 50% 

relativ luftfugtighed). Ved andre klimaforhold skal 

der tages hensyn til en forkortet/forlænget 

afbinding- og optørringstid. 

P 695 Gulvlim 
 

Elastisk gulvlim til alle typer trægulve 



 

Forbrug 
 

Brugsanvisning 

 

Forbrug 

Rækkevidde/ 
 

 
Mosaik-, højkant-, lamelparket: 

 

 
 
spand 

Parketlimning: 

 
Parketlimen påføres underlaget med en egnet 

tandspartel i et jævnt lag. Der må kun påføres så 

meget lim som kan pålægges parket indenfor den 

Tandspartel B 3  ca. 800 g/m2 ca. 20 m2 

 
Stav-, lamel-, /flerlagsparket op til 1200 mm 

længdeklodseparket 

Tandspartel B 11  ca. 1000g/m2 ca. 16 m2 

 
Storformatede f.eks. massiv-/lamelparket  brædder 

Tandspartel B 14 ca.1150 g/m2 ca. 14 m2 

 
Gummifliser max. 3 mm tykkelse 

Tandspartel A 2  ca. 300 g/m2 ca. 53m 2 

 

 
Gummifliser over 3 mm tykkelse 

Tandspartel B 1  ca. 400 g/m2 ca. 40 m2 

 
Thomsit TF 302, TF 303/305 

Tandspartel B 3 ca. 700 g/m2 ca. 23 m2 

 
Den elastiske limning absorberer 

forskydningskræfter og derved formindskes 

indflydelsen af spændinger fra underlaget. 

Flextec® er et anvendelsesvenligt alternativ til 

konventionelle 

PUR-lime. Thomsit P 695 opfylder de højeste krav 

til  sikkerhed på arbejdspladsen, til luftkvaliteten i 

rummet og miljøforhold. 

 
Forberedelse af underlag 

 
Underlaget skal følge retningslinjerne i ATV DIN 

18 356 ”Parketarbejde” og skal være rent, 

bæredygtigt, tørt og såvel revne- og fri for 

olierester. Nye underlag slibes grundigt, og 

støvsuges forskallingsolierester  fjernes. Nye 

støbeasfaltgulve skal støvsuges grundigt for at 

fjerne den overskydende kvartssand. Tætte, glatte 

underlag som f. eks. keramiske fliser eller terrazzo 

gulve rengøres med grundrengøringsmiddel  og 

evt. slibes og støvsuges. På disse forberedte 

underlag kan der klæbes uden grunding. Gamle 

underlag skal efter nødvendig mekanisk 

forbehandling grundes med Thomsit R 755 eller 

Thomsit R 740. Ujævne og gamle underlag, som 

skal pålimes gummifliser skal grundes og spartles 

med egnet Thomsit spartelmasse i minimum 2 

mm lagtykkelse. 

åbne tid. Der skal sikres en passende limmængde 

på parkettens bagside. Undgå lim på kanterne. 

Der skal holdes en afstand på min. 10 mm. 

Afstandskiler ved randområderne fjernes 

umiddelbart efter lægningen. Parketoverfladen må 

ikke betrædes de første 24 timer efter lægningen. 

 
Limning af gummibelægning 

 
Thomsit P 695 påføres med tandspartel A 2 ved 

fliser med glat slebet bagside op til 3 mm tykkelse 

udlægges ensartet og afsnitsvist på underlaget. 

Til tykkere belægninger anvendes en større 

tandspartel. Fliserne lægges uden ventetid direkte 

og uden luftlommer i limlaget. De limede 

gummifliser må ikke ligge i spænd, i så fald skal 

de belastes. Sammenpresning af samlinger skal 

undgås. Nyudlagte fliser tromles grundigt. Efter 

begyndende limafbinding tromles belægningen 

igen. 

 
Vigtige henvisninger 
 
• For at opnå bedst mul ige indekl ima ef ter 

gulvinstal lat ionen,  kræves der fagmæssigt 

korrekt udført arbejde, fuldstændig tørre 

underlag, grunding såvel som udlægning af 

spartelmasse. 

• Gulvbelægningsarbejde  må kun udføres ved 

gulvtemperaturer over 15° C, lufttemperatur 

over 18° C og relativ luftfugtighed under 75%. 

• Flerlagsparket med MDF/HDF- mellemlag og 

massiv parket uden fer og not samling, har 

tendens til ved svingninger i luftfugtighed 

(f.eks. sommer/vinter skift) at krumme. 

Elastisk lim kan principielt ikke fuldstændig 

modstå dette problem. Alternativt kan vi 

anbefale Thomsit P 625 der kan modstå 

trykket. 

• Eventuel forekommende skind på toppen af 

limen (f. eks. pga. forkert opbevaring) skal 

fjernes helt, må ikke omrøres i limen. 

• Limrester i fugen skal så vidt muligt undgås, 

da vekselvirkningen med en eventuel 

efterfølgende forsegling ikke vil blive korrekt 

forseglet. 

• Friske limrester fjernes straks med 

denatureret sprit. Værktøj rengøres straks 

efter brug med sprit. 



 

• Åbnede emballager lukkes godt og anvendes 

snarest. 

• Åben tid og optørring er afhængig af 

temperatur og relativ luftfugtighed. Med 

stigende temperaturer og højere luftfugtighed 

bliver de forkortet, ved faldende temperatur 

og luftfugtighed bliver de forlænget. 

 
Arbejds- og miljøbeskyttelse 

 
Thomsit P 695 er opløsningsmiddelfri  i.h.t. TRGS 

610 og er derfor erstatningsprodukt til 

opløsningsmiddelholdige  produkter. Under 

optørringsprocessen  kommer der udspaltning af 

Metanol, derfor skal der sørges for god udluftning 

under udførelse og optørring.  

Spise, drikke og rygning under arbejdet er ikke 

tilrådeligt. Under udførelsen skal der bæres 

handsker og engangsdragt. Ved berøring med øjne 

eller hud, skylles der grundigt med vand. 

Information for allergikere ring +49 211 

797 0 og spørg efter (notfall). 

 
Ved professionel anvendelse. 

Sikkerhedsdatablad  findes på  www.thomsit.de 

 
Indholdsstoffer: Silantermierte Polymere, ikke 

organiske fyldstoffer, fortykkelsesmiddel, 

vedhæftningsforstærkere, additiver. 

 

 

GISCODE RS 10  Silanmodif. Polymer, 

methoxylan holdig. 

 
EMICODE EC 1  plusR 

emissionssvag 

 
RAL UZ 113  (Blaue ängel) 

miljøvenlig p.g.a. 

lugtsvag. 

Thomsit P 695 er ikke farlig I henhold til forordning 
(EG) Nr. 1272/2008 CLP 
Faginformation 
 
Følgende data skal følges: 

• Retningslinierne fra Gulvbranchen skal 

nøje følges. 

• Retningslinierne fra parketleverandøren 

skal følges. 

 
Affaldshåndtering 
 
Produktet må ikke hældes i afløb, som spildevand 

eller ud på jorden. Emballagen må kun sendes til 

genbrug, hvis den er tømt for rester. Udtørrede 

produktrester behandles som byggeaffald. Ikke 

udhærdede produktrester skal håndteres som 

kemi affald. 

 
Affaldsnummer efter det Europæiske 

affaldskatalog (EAK): 08 04 10 

 
De nævnte angivelser, især forslag til anvendelse 
og udførelse af arbejdet med vore produkter, beror 
på vor viden og erfaring. På grund af forskellige 
materialer og da udførelsen ligger udenfor vor 
indflydelse, anbefaler vi, at der udføres egen forsøg 
til at sikre at produktet er egnet til den pågældende 
opgave. En hæftelse kan hverken af dette datablad 
eller af en mundtlig rådgivning komme på tale med 
mindre at vi med forsæt eller grov uagtsomhed har 
forvoldt skaden. 

Med dette tekniske datablad er alle tidligere 
datablade ugyldige. 

http://www.thomsit.de/

