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Prefere 4114 
Flytende urea lim for møbel- og trevareindustrien 

 
Anvendelse 

 
Prefere 4114 er et flytende urealim som sammen med en egnet herder gir et 
limsystem som er velegnet for en rekke industrielle limeoperasjoner, først og 
fremst ved produksjon av møbler, dører og lamellparkett, samt til fremstilling 
av kryssfiner. Prefere 4114 er spesielt godt egnet til formpressing, og med 
egnede herdere kan limet også brukes til å lime fuktig finer. Prefere 4114 kan 
brukes både ved kald- og varmliming og ved høyfrekvensliming.  
 
Avhengig av hvilken herder som benyttes, vil limfuger med Prefere 4114 
tilfredsstille innendørskvalitet (INT) eller fuktbestandig kvalitet (MR) etter de 
fleste standarder for lim eller kryssfiner.  Limfugene tilfredsstiller også 
bestandighetsklasse C2 eller C3 etter EN 12765.  Ytterlig informasjon om 
hvilken limfugekvalitet som kan oppnås er angitt i databladene for den enkelte 
herder med Prefere 4114. 
 
 
Når Prefere 4114 brukes sammen med en egnet herder og i samsvar med 
våre anbefalinger, vil man kunne fremstille produkter med meget lav 
formaldehydavspaltning (såkalt E1-kvalitet). 
 

Tekniske data 
 

Utseende Gulhvit, tyktflytende væske 

Tørrstoffinnhold, 2 t ved 120°C 69-71% 

Viskositet ved levering, målt ved 25°C 2300-4000 mPas 

pH  8,0-8,6 

Densitet ved 25°C ca 1.30 g/cm3 
 

Lagring 
 
Prefere 4114 har begrenset lagringsstabilitet.  Limets viskositet øker under 
lagring og kan bli så høy at limet ikke lenger er brukbart. Tillatt lagringstid er 
kortere jo høyere lagringstemperaturen er. 
 
Tabellen på neste side angir maksimal lagringstid fra produksjonsdatoen 
(angitt på emballasjen) for Prefere 4114 ved forskjellige lagringstemperaturer. 
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Lagringstemperatur Lagringstid 

≤20°C ca. 3 måneder 

25°C ca. 2  måneder 

30°C ca. 1 måned 
 
Prefere 4114 har best lagringsstabilitet ved lav temperatur, men kaldt lim blir 
tykt og kan være vanskelig å pumpe.  Optimal lagringstemperatur er 15-20°C.  
Har limet vært lagret for kaldt, må det ikke tynnes med vann.  Det bør heller 
oppbevares i oppvarmede lokaler (20-25°C) noen dager. 
 
Kunder som får levert Prefere 4114 i bulk til egen lagertank, henvises til vårt 
Teknisk Informasjonsblad Nr. 5, "Bulklagring og håndtering av flytende trelim".  
Der vil man finne nyttige opplysninger om lagring av lim og drift av 
tankanlegg. 
 
Prefere 4114 er ikke brannfarlig. 
 

Herdere 
 
Prefere 4114 brukes alltid med en herder.  Ved valg av  herder må man ta 
hensyn til hvilke krav som stilles til limblandingens brukstid og reaktivitet.  
Imidlertid kan også andre forhold, slik som materialenes limbarhet, miljøkrav, 
spesielle forhold ved kundens produksjonsutstyr (utstyr for separatpåføring av 
lim/herder, automatisk blandeutstyr, høyfrekvensoppvarming m.v.) og kravet 
til limfugenes vannfasthet ha betydning for hvilken herder som passer best. 
 
Herderne for Prefere 4114 er beskrevet i egne dataark hvor man finner 
opplysninger om bruks- og pressetider. 
 

Materialene 
 
Overflatene må være fri for olje, fett, støv og andre belegg.  
 
Prefere 4114 gir høyest limfugestyrke når fuktighetsinnholdet i materialene er 
6-13 %, men ved bruk av spesialherdere kan god limfugestyrke også oppnås 
ved høyere fuktighetsinnhold, men høy fuktighet kan ha negative 
konsekvenser i form av økt formaldehydavspaltning. 
 

Limpåføring 
 
Limpåføringen tilpasses arbeidsstykkenes overflate og vil vanligvis være i 
området 100-160 g/m².  På spesielt jevne overflater (f.eks. medium density 
fibreboard, MDF) eller ved foliering kan lavere limpåføring benyttes. 
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Omvendt, f.eks. på grovt finer, bør limpåføringen økes.  For andre 
limeoperasjoner der arbeidsstykkenes overflater er svært ujevne, er økt 
limpåføring ikke uten videre tilrådelig, fordi en tykk limfuge normalt vil være 
svakere.  Derfor bør man undersøke mulighetene for å bedre tilpasningen, 
f.eks. ved å høvle eller pusse materialene, eller ved å øke pressetrykket.  Kan 
man fremdeles ikke unngå tykk limfuge, bør det brukes en gapfyllende 
herder.  
 
Limpåføringen påvirker formaldehydavspaltningen.  Desto mer lim som 
påføres, jo større vil avspaltningspotensialet være. 
 

Stabletid 
 
Ved å variere stabletiden (åpen og/eller lukket) kan man oppnå spesielle 
effekter, f.eks. mindre limgjennomslag og bedre forankring av limet.  Normalt 
må imidlertid arbeidstykkene i press mens limet ennå kjennes klebrig. 
 
Lengste tillatte stabletid avhenger av herdertype, limpåføring, temperatur og 
luftfuktighet og -hastighet (ventilasjon, trekk).  Eksakte verdier kan derfor ikke 
gis.  Hvis man bruker en rask herder ved varmlining, må man ta hensyn til 
faren for forherding. 
 

Pressetrykk 
 
Pressetrykket bestemmes først og fremst av materialenes densitet, 
overflatejevnhet og tykkelsestoleranse og av stabletiden.  Når lim trenger ut 
av limfugen i hele dens lengde, er det et tegn på at pressetrykket er 
tilstrekkelig.   
 
Vanlig pressetrykk er 0,3-1,6 MPa (3-16 kp/cm²), avhengig av hva slags 
limeoperasjon man utfører og hvilke materialer som limes. 
 

Formaldehydavspaltning 
 
Formaldehydavspaltningen fra produkter limt med urea-formaldehydlim 
avhenger av en rekke faktorer.  De viktigste er: Limtype, limblandings-resept 
(type og mengde av herder), limpåføring, materialenes fuktighetsinnhold og 
pressebetingelser.  Se også vårt Teknisk Informasjonsblad Nr. 12, 
Formaldehydproblemer i treindustrien og Nr. 17, Målemetoder for 
formaldehydinnhold og -avspaltning. 

 
Rengjøring 

 
Blande- og påføringsutstyr må gjøres rent før limet har herdet.  Tykner limet i 
påføringsutstyret, må dette øyeblikkelig tømmes og rengjøres, da det ellers er 
fare for at limet herder.  Utherdet lim er uløselig og må skrapes av.  
Rengjøringen går lettest med lunkent vann (30-50°C).  
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Limrester og vaskevann er en forurensningskilde og må ikke sendes urenset i 
kloakk eller direkte i et vassdrag uten myndighetenes tillatelse.  Vårt Teknisk 
Informasjonsblad Nr. 2, Limholdig avløpsvann - Miljøvern gir råd for hvordan 
man best kan håndtere limrester. 
 

Forsiktighetsregler 
 
Det vises til Sikkerhetsdatabladet for Prefere 4114. 
 
Når lim og herder blandes startes en kjemisk reaksjon.  En effekt av denne 
reaksjonen er at innholdet av fritt formaldehyd i limet reduseres.  
Limblandingens pH vil også endres og vil ligge mellom verdiene for limet og 
herderen.  I tillegg vil syre/salt konsentrasjonen i herderen fortynnes. 
  
Ved bruk av lim, herder og limblanding anbefales det å følge vanlige 
forsiktighetsregler for bruk av kjemikalier.  F.eks. bør man hindre at uherdet 
lim kommer i kontakt med hud, da ømfintlige personer kan utvikle eksem.  
Bruk av beskyttelseshansker anbefales, likeledes øyevern der det er fare for 
sprut. Hender og underarmer bør vaskes grundig med såpe og varmt vann 
ved slutten av hver arbeidsdag. 
 
Tilstrekkelig ventilasjon av arbeidslokalene anbefales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De data og forslag som oppgis, er bygget på inngående forsøk og lang erfaring.  Da imidlertid 
driftsforholdene hos forbrukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi kun påta oss ansvar for 
produktet selv, slik det er spesifisert i dette Tekniske Dataark.  
 
Utgave April 2005, erstatter Prefere 4114 datert november 2003.  KAD/ap 04.2005 


