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Lokset R er en 2-komponent polyesterlim til forankring av bolter i berg, betong eller 
mur. Limet herder hurtig og gir en meget sterk forankring, arbeidstid før herding er 
ca. 15 min. Limet kan bla. brukes til forankring av våre forankringsrammer fra c/c 
160 mm til c/c 240 mm.

Borring av hull
Hullet bør slagbores for at hullveggen ikke skal bli for glatt og bør ikke overstige 2 x 
diameter på bolten. Anbefalt hulldiameter er 5 – 15 mm større enn bolten. Rengjør 
hullet med luft eller vann.

Blanding av limet
Lokset R harpiks (A) blandes med Lokset R herdemiddel (B). Det er viktig å røre 
omhyggelig for å få en homogen blanding og all herder må benyttes for å oppnå full 
styrke. Limet bør tempereres til 15 – 20°C før bruk.

Montering
Fyll hullet til ca. 50 – 75 % med Lokset R. Arbeid bolten rolig ned i hullet slik at evt. 
innestengt luft fortrenges. Lokset R skal presses helt opp til toppen av hullet, hvis 
ikke må hullet etterfylles. Pga. høy densitet vil Lokset R fortrenge evt. vann som er 
igjen i hullet, har hullet liten diameter kan det fylles ved hjelp av trakt og slange til 
bunnen av hullet.

Helsefare/førstehjelp
Råstoff og ferdigblandet uherdet masse inneholder stoff som kan virke irriterende på 
hud, slimhinner i luftveiene og øyne. Eksponering kan gi hodepine og annet ubehag, 
man må unngå innånding av damp da produktet inneholder Styren. Ved evt. uhell 
må følgende prosedyre følges:

Hudkontakt: Fjern forurensede klær. Rengjør umiddelbart forurenset hud grundig 
med mye såpe og vann. Ved irritasjon kontakt lege.

Øyekontakt: Skyll øynene med mye kaldt vann i minst 15 minutter med øyelokkene 
langt fra hverandre. Ikke for sterk vannstråle. Ved irritasjon kontakt lege, alvorlig 
irritasjon øyelege.

Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen (lege): +47 22 59 13 00
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Forebyggende vernetiltak
Unngå kontakt med hud og øyne, bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / an-
siktsskjerm. Vernehansker skal være i egnet materiale (f.eks. Viton). Åndedrettsvern 
skal benyttes.

Sikkerhet
Lokset R klassifiseres etter blanding som brannfarlig væske og damp, produktet 
må derfor ikke benyttes nær varme og antennelseskilder. Produktet skal kun brukes 
utendørs eller i godt ventilert område.

Egnede slukkemidler ved brann er:

- Vanntåke
- Alkohol-resistent skum
- Brannslukningspulver
- Karbondioksid 

Sikkerhetsdatablad på produktet kan lastes ned fra vår nettside, www.vikorsta.no/
lysmast/ , se også etikett på emballasje.

Oppbevaring
Lagres kun i tett lukket original beholder, på et tørt og godt ventilert sted. Beskyttes 
mot påvirkning av lys og luft. Anbefalt oppbevaringstemperatur 5 – 25°C.

Generell info

Estimert materialforbruk
Ved borehull Ø25 mm og bolt 20 mm forbrukes det ca. 0,02 liter Lokset R pr. 100 
mm forankringslengde.

Ved borehull Ø32 mm og bolt 20 mm forbrukes det ca. 0,05 liter Lokset R pr. 100 
mm forankringslengde.
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