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Sammanfattning 
Denna undersökning har syftat till att studera inverkan av några olika limsystems torrhalt 
på skevhet och spring-back (återfjädring) hos skiktlimmade produkter; i detta fall sittskal.  

Skevhet och spring-back har bestämts för totalt 86 sittskal till stolen VISIT 180, tillverkade 
av 1,5 mm björkfaner (ytfaner 1,3 mm). Mätningarna har utförts dels direkt efter 
pressningen, dels efter en längre tids lagring i a) produktionslokalen respektive b) i 
klimatrum där skalen utsattes för en cykel av uppfuktning och uttorkning. 

Fem limsystem från Casco Products har testats. Följande förutsättningar gällde för antalet 
prover och de olika limsystemen: 

Lim- 
system 

Antal  
sittskal 

Lim Härdare Blandnings-
förhållande 

Fukthalt1 
(%) 

Typ av härdare 

1 24 1274 2581 100:20 31,8 Flytande härdare2 

2 17 1274 2580 100:20 31,8 Flytande härdare 

3 15 1274 2746 100:25 27,2 Pulverhärdare 

4 15 1274 2746 + vatten 100:25:10 33,0 Pulverhärdare 

5 15 1274 2580 + filler 2720 100:20:15 29,5 Flytande härdare 

Skillnaden i spring-back mellan limsystemen är inte av någon praktisk betydelse. 
Förändring av sittskalens fuktkvot alternativt omgivningens relativa luftfuktighet har större 
inverkan på spring-back än inverkan av de olika limsystemens fukthalt.  

Sittskal limmade med system 3 (pulverhärdare) uppvisar större skevhet än produkterna 
limmade med systemen 1 och 2 (flytande härdare) och system 4 (pulverhärdare), Samtliga 
av dessa limsystem har högre fukthalt än system 3. Detta visar att ökad fukthalt i limmet 
inte behöver innebära ökad skevhet hos produkterna.  

Sittskal limmade med limsystem 2 uppvisade en mycket liten förändring av skevheten över 
tiden och när sittskalen fuktcyklades. Det motsatta förhållandet gällde för sittskal limmade 
med system 4. Inblandning av filler (system 5) har medfördt ökad skevhet hos sittskalen. 

Utifrån de testades limsystemen är flytande härdare och låg fukthalt att föredra ur 
deformationssynpunkt hos de färdiga produkterna, framför limsystem med pulverhärdare 
eller hög fukthalt. Filler bör i möjligaste mån undvikas. 

                                                 

1 Fukthalten som avses är kg H2O/kg färdigblandat lim. 
2 Det lim som Svensson & Linnér normalt använder i sin produktion av skiktlimmade produkter. 
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Bakgrund 
Formstabiliteten hos skiktlimmat fanerprodukter är ett problemområde som leder till stora 
kassationer för tillverkare av dessa produkter. Problemet, som är speciellt tydligt i 
produkter som till exempel sittskal till stolar, visar sig i allmänhet som skevhet eller 
oönskad spring-back (återfjärdring). Förekomsten av produkter som kasseras är mer eller 
mindre slumpmässig, det vill säga ibland har man stora kassationer (upp mot 30 %), medan 
man andra gånger har inga eller få kasserade produkter. Detta har lett till spekulationer 
angående orsakerna till den bristande formstabiliteten och faktorer som föreslagits inverka 
på deformationerna hos skiktlimmade produkter är:  

– fuktnivån i lokaler och i materialet, 

– värme, härdningstider och fukthalt för lim, 

– limmängden, samt limmets vätning av faneret, 

– presstryck och töjningar i olika fanerskikt, 

– det använda trädslagets variation, samt träslagsspecifika egenskaper, 

– hela konstruktionens tjocklek, såväl som varje individuellt faners tjocklek, 

– behandlingstiden före, i och efter pressningen, 

– fiberriktningar, fiberstörningar, årsringsbredder m.m.  

Det sannolika är att det inte enbart är en enskild parameter som orsakar försämrad 
formstabilitet, utan att det är kombinationen av olika faktorer som i samverkan gör att 
konstruktionen deformeras.  

I den nu genomförda undersökningen har försök gjorts att fokusera problemställningen till 
fuktens inverkan, och då speciellt den fukt som finns i limmet. 

Syfte och mål 
Undersökningens syfte var att studera inverkan av limmets torrhalt på skevhet och spring-
back hos skiktlimmade produkter.  

Målet är att kunna avgöra om limmets torrhalt eller val av härdare (flytande eller pulver) 
har någon avgörande betydelse för skevhet och spring-back hos skiktlimmade produkter; i 
detta fall sittskal. 
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Material och metod 
Försöken genomförs under industriella produktionsförhållanden vid tillverkning av en 
modell av ett sittskall. Formförändringar hos sittskalen har bestämts dels vid tillverkningen 
och efterföljande lagring i produktionslokalen, dels under cykliskt varierande luftfuktighet. 

Produkt 
Sittskal modell VISIT 180 av björk har använts i undersökningen, figur 1. Sittskalen är 
uppbyggda av 7 stycken faner; 2 stycken längsgående3 ytfaner med 1,3 mm tjocklek, 3 
stycken tvärgående spärrfaner med 2 stycken mellanliggande längsgående faner, samtliga 
med tjockleken 1,5 mm. 

Sittskalen tillverkas i den form som fanerarkens dimensioner ger, för att sedan bearbetas 
(CNC) till den slutliga formen, figur 1. Totalt tillverkades 120 sittskal, varav 86 användes i 
undersökningen. 

Faner 
Björkfaner med dimensionen 1055 x 500 mm, togs ut ur den normala produktionen och 
konditionerades under 20 dygn i klimatrum vid 23°C och 23 % RF, vilket motsvarar 5 % 
jämviktsfuktkvot. Faneren var vid konditioneringen strölagda i buntar om 15 stycken 
fanerark. Mätningar som genomfördes kontinuerligt under konditioneringen visade att 
faneren vid konditioneringens slutskede hade en fuktkvot mycket nära 5 %. 

Fanerens ursprungsland var Finland. 

 

 

 

 

  
Figur 1. Sittskal Visit 180 före respektive efter CNC-bearbetning. 

                                                 
3 Fiberriktningen i stort sett parallell med rygg-sitsriktningen hos sittskalet. 
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Limsystem 
Fem system av karbamidlim från Casco Products utvärderades, tabell 1. Limsystemen har 
valts så att system 1 är ett lim som används idag i den ordinarie produktionen och utgör 
därmed en referens som man har erfarenhet av. I system 2 används en härdare med lägre 
viskositet och högre pH, samt längre lagringstid jämfört system 1. I system 5 har detta lim 
kompletterats med en filler för att motverka limgenomslag och öka limmets 
fyllnadsförmåga. Fillern påverkar inte presstiden. System 3 har pulverhärdare och i system 
4 har ytterligare vatten tillsats. I bilaga 1 återfinns produktblad för limsystemen. 

Den limmängd som påfördes faneren bestämdes för ett antal representativa fanerark. 
Pålagd limmäng av samliga limsystem var 165 g/m2, vilket innebär att varje limfog hade 
en limmängd på 165 g/m2.  

Vatteninnehållet i limsystemen varierade mellan 27,2 och 33,0 %, enligt tabell 1. Det 
innebär att varje sittskal (5 limfogar á 1050x500 mm2) vid limningen tillfördes 118−143 
gram vatten beroende på vilket limsystem som användes. En förenklad överslagsberäkning 
ger vid handen att den fukt som limmet tillför konstruktionen medför att fuktkvoten i 
faneren ökar från 5 % till 8,7 % respektive 9,5 %.  

Limmen applicerades på fanerarken med valsar, figur 2. 
Tabell 1. Limsystem från Casco Products som har använts vid försöket. 

Lim- 
system 

Antal  
sittskal 

Lim Härdare Blandnings-
förhållande 

Fukthalt4 
(%) 

Typ av härdare 

15 24 1274 2581 100:20 31,8 Flytande härdare 

2 17 1274 2580 100:20 31,8 Flytande härdare 

3 15 1274 2746 100:25 27,2 Pulverhärdare 

4 15 1274 2746 + vatten 100:25:10 33,0 Pulverhärdare 

5 15 1274 2580 + filler 2720 100:20:15 29,5 Flytande härdare 

   
Figur 2. Applicering av lim med hjälp av valsar. 

                                                 
4 Fukthalten som avses är viktandel vatten per viktandel färdigt lim (kg H2O/kg färdigblandat lim). 
5 Det lim som normalt används i produktionen av skiktlimmade produkter vid Svensson & Linner. 
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Tillverkning av sittskal och mellanlagring 
Tillverkningen av sittskalen genomfördes med hjälp av traditionella plywoodformar, med 
eluppvärmning. Verktygets pressytor var klädda med ca. 2 mm tjock aluminiumplåt. 

Medelpresstrycket över fanerarken vid formningen var i storleksordningen 0,6 MPa 
(oljetryck 80−100 kg/m2, 2 kolvar med φ=150 mm och faneryta 1050x500 mm2). 

Efter pressningen placerades sittskalen på pallar och med några centimeters luftspalt 
mellan varje sittskal, figur 3. För att undvika att träet inte skulle färgförändras på grund av 
solljus, täcktes sittskalen med en ogenomskinlig plast under lagringstiden. Plasttäckningen 
bedömdes inte i någon större grad inverka på klimatet kring sittskalen, dvs. temperatur och 
relativ luftfuktighet kring sittskalen var i stort sett som i lokalen för övrigt.  

   
Figur 3. Lagring av sittskal i produktionslokalen. För att skydda sittskalen från  
  färgförändringar täcktes de med ogenomskinlig plast (ej på bild). 

Mätningar av spring-back och skevhet hos sittskal 
Sittskalen delades in i två grupper med avseende på förvaring efter pressningen: 

a) Lagring i produktionslokalen vid Svensson & Linnér, totalt 71 sittskal. 
b) Lagring i klimatrum vid Växjö universitet vid hög respektive låg RF, totalt 15 sittskal. 

Springback och skevhet bestämdes för samtliga sittskal vid ett antal tillfällen enligt:  

– Direkt efter pressning för samtliga sittskal. 
– Efter 11 respektive 43 dygn för de skal som lagrats i produktionslokalen, se tabell 2. 
– Efter 11, 43, 51, respektive 60 dygn för de skal som lagrats i klimatkammare. För de 

klimat som skalen lagrades vid, se tabell 2. 

Bestämning av formförändringar hos de obearbetade sitsskalen har skett i 8 olika 
mätpunkter med hjälp av en mätrigg, figur 4. Mätriggen som hade 2 fixpunkter i den 
konkava böjen mellan rygg och sits och en fixpunkt en bit in på sitsen. Fixpunkterna 
stansades in i sittskalen vid pressningen. Mätpunkterna 1−4 var placerade på sittskalets 
ryggbricka och mätpunkterna 5−8 var placerade på sitsen. Mätpunkternas numrering var 
medurs sett in mot sitsskalets konkava sida.  

Absolutvärdet för spring-back har definierats som medelvärdet för mätningarna i punkterna 
2 och 3. Skevheten definierades som differensen mellan mätvärdena i mätpunkterna 2 och 
3. Avståndet mellan mätpunkterna 2 och 3 var 235 mm. 

Efter CNC-bearbetningen av sitsskalen genomfördes mätningar i 2 punkter med hjälp av 
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Svensson & Linnérs egen mätrigg, figur 5. Vid färdigbearbetat sittskal är måttet på skevhet 
det viktigaste och får då inte överstiga på 5 mm per 425 mm och 308 mm under översta 
punkten på sittskalets rygg. Denna mätning genomfördes endast för de sittskal som 
förvarats hos Svensson & Linnér.  
Tabell 2. Temperatur och relativ luftfuktighet (RF) vid lagring av sittskalen. 

Mätning Datum  Sittskal i produktionslokal Sittskal vid Växjö universitet 

Nr. mätning T(°C)/RF(%)6 JVF vid mätning7 T(°C)/RF(%) JVF vid mätning7 

1 04-06-21 Från press 5,0 Från press 5,0 
2 04-07-02 22/51 9,1 23/23 4,9 
3 04-08-03 21/55 9,6 23/23 4,9 
4 04-08-11   23/80 16,0 
5 04-08-20 25/53 9,5 23/30 6,0 

   
Figur 4. Mätning av deformationer hos sittskalen med hjälp av mätrigg. 

    
Figur 5. Svensson & Linnérs egen mätrigg. 

 

                                                 
6 Se kapitel ”Klimat i produktionslokal”. Värden hämtade från mätningar redovisade i tabell 3. 
7 Den jämviktsfuktkvot (JVF) som motsvaras av det klimat som sittskalet befunnits sig i innan mätningen. 

Sittskal 

Mätrigg 
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Klimat i produktionslokal 
Temperatur och relativ luftfuktighet (RF) i lokalen där sittskalen tillverkades och 
förvarades bestämdes kontinuerligt med hjälp av en logger (Tinytag Ultra). 

Figur 6 visar temperaturens och den relativa luftfuktighetens variation i produktionslokalen 
hos Svensson & Linnér. Tabell 3 visar klimatets medelvärde och motsvarande 
jämviktsfuktkvot för trä under följande perioder: 

– Från pressningen av sittskal till första mätningen av deformationer (21/6–2/7). 

– Från första mätningen av deformationer till andra mätningen (3/7–3/8). 

– Från andra mätningen till mätningen efter CNC-bearbetningen (4/8–20/8). 

Värdena inom parantes i tabell 3 är medelvärden för temperatur, RF och motsvarande 
jämviktsfuktkvot för perioden en vecka före respektive mätning. Detta klimat är mer 
relevant för sittskalens fukttillstånd vid mättillfället än medelvärden under den längre 
tidsperioden. 
  Tabell 3. Medelvärden för temperatur och relativ luftfuktighet (RF), samt  
  motsvarande jämviktsfuktkvot i produktionslokalen.  Perioderna motsvarar 
  de tidsintervall mellan mätningarna av skevhet och spring-back. 

Period Relativ 
luftfuktighet (%) 

Temperatur 
(°C) 

Jämviktsfuktkv
ot (%) 

21/6–2/7 51,5 (52,2) 21,5 (21,6) 9,1 (9,5) 
3/7–3/8 54,7 (58,1) 20,8 (21,6) 9,6 (10,5) 
4/8–20/8 52,6 (53,0) 24,6 (23,8) 9,5 (9,5) 
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Figur 6. Temperatur och relativ luftfuktighet i produktionslokalen där pressning och 

lagring av sittskal har genomförts. Pressningen av sittskal utfördes 21−22 
juni 2004; semesteruppehåll för produktionen var 3/7−2/8. 
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Resultat 
Resultaten redovisas för de två grupperna sittskal som klimatcyklats respektive sittskal 
som förvarats i produktionslokalen hos Svensson & Linnér. Dessa två grupper är endast 
”likvärdiga” vid mättillfället omedelbart efter pressningen (2004-06-21_22). 

Vid fuktcyklingen har sittskalen konditionerats vid olika klimat: under drygt en månad vid 
ett torrt klimat (23°C/23 % RF), varefter det under 8 dygn konditionerats vid ett fuktigt 
klimat (23°C/80 % RF) varefter det åter konditionerades vid 23°C/23 % RF. Denna så 
kallade fuktcykling har genomförts för att försöka på kort tid visa vad som kan ske med 
sittskalen i användning hos kund.  

Spring-back 
Figurerna 7 och 8 visar spring-back vid de olika mättillfällena för sittskal förvarade i 
produktionslokalen (figur 7) och för fuktcyklade sittskal (figur 8). Värdet för spring-back 
anges här som ett absolutvärde, dvs. de mätvärden som erhålls med hjälp av mätriggen i 
figur 4. Någon nollnivå för spring-back har inte fastställt, då det i detta fall är sittskalens 
rörelser efter pressningen som är av intresse. 

För sittskal förvarade i produktionslokalen är det ingen signifikant skillnad i medelvärden 
för spring-back direkt efter pressningen mellan de olika limsystemen, figur 7. Spridningen 
mellan mätvärdena för spring-back direkt efter pressningen är störst för limsystem 1 (STD8 
3,1) och minst för limsystem 5 (STD 1,7). Limsystemen 2, 3 och 4 har i stort sett lika 
spridning (STD 2,3–2,5). Skillnaden i spring-back mellan limsystemen är inte av någon 
praktisk betydelse. 

Lagringen av sittskalen medför att spring-back ökar något, figur 7. Den största ökningen 
har uppmätts i augusti månad och är förmodligen orsakad av ökningen i relativ 
luftfuktighet i den lokal där skalen förvarades, se figur 6. 
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Figur 7. Medelvärde för spring-back för sittskal förvarade i produktionslokalen. För 
  beskrivning av limsystem, se  tabell 1. 
  2004-06-21_22: mätning direkt efter pressning. 
  2004-07-02: mätning efter att sittskalen lagrats under 11 dygn. 
  2004-08-03: mätning efter att sittskalen lagrats under 43 dygn. 

                                                 
8 STD - standardavvikelse 
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Medelvärde för spring-back för den grupp av sittskal som efter pressningen klimatcyklades 
är i stort sett lika för de olika limsystemen. Sittskal limmade med limsystem 4 uppvisar 
genomgående signifikant lägre spring-back, jämfört övriga sittskal. Dock är skillnaden i 
absolut mått liten, samtidigt som antalet prover (3 st.) i varje grupp är få, vilket innebär att 
man inte skall dra alltför långtgående slutsatser.  

Uppfuktning av sittskalen ger kraftig ökning av spring-back, se 2004-08-11 i figur 8, vid 
ökning av RF från 23 till 80 %. Jämfört närmaste föregående mätning, vid RF=23 %, 
ökade spring-back mellan 5 och 10 mm vid uppfuktningen. Detta är samma effekt som 
erhölls för skalen i produktionslokalen när skalen fuktades upp. Spring-back återgår när 
skalen åter torkar. 

Resultaten visar att de skillnader som finns i bl.a. fukthalt mellan de testade limsystemen 
har mycket liten inverkan på spring-back för det testade sittskalen. Oberoende av 
limsystem så inverkar den omgivande luftfuktigheten väsentligt på storleken på spring-
back. Ökad fuktkvot i sittskalen ökar spring-back. 
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Figur 8. Medelvärde för spring-back för klimatcyklade sittskal. För beskrivning av  
  limsystem, se  tabell 1. 
  2004-06-21_22: mätning direkt efter pressning. 
  2004-07-02: mätning efter att sittskalen konditionerats till 4,9 % fuktkvot. 
  2004-08-03: mätning efter fortsatt  konditionering vid 4,9 % fuktkvot. 
  2004-08-11: mätning efter konditionering till 16 % fuktkvot. 
  2004-08-20: mätning efter konditionering till 6 % fuktkvot. 
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Skevhet 
Figurerna 9 och 10 visar skevhet vid de olika mättillfällena för sittskal förvarade i 
produktionslokalen (figur 9) och för fuktcyklade sittskal (figur 10). Skevheten anges som 
differensen mellan två mätpunkter (2 och 3) på sittskalets rygg med det inbördes avståndet 
235 mm, se mätriggen i figur 4. 

Skevhet – medelvärden för sittskal lagrade i produktionslokal 
Sittskal limmade med limsystem 3 (pulverhärdare) uppvisar vid samtliga mätningar ett 
högre medelvärde för skevhet än övriga grupper, figur 9. Det finns dock ingen signifikant 
skillnad mellan limsystem 3 och limsystem 5 (flytande härdare + filler). Den statistiska 
analysen ger vid handen att limsystemen 1, 2 och 4 respektive 3 och 5 är likvärdiga med 
avseende på skevhet. Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan sittskal limmade 
med systemen 1, 2 respektive 4 och sittskal limmade med system 3. 

Ökningen av skevhet vid mätningen 2004-07-02 beror förmodligen på ökad relativ 
luftfuktighet i produktionslokalen där sittskalen tillverkades och lagrades. Vid tidpunkten 
för tillverkningen (2004-06-21_22) var RF kring 40 % för att ett dygn senare öka till ca. 50 
%. Vad som motsäger att ökad RF medför ökad skevhet är att vid mätningen 2004-08-03, 
så har medelvärdet för skevheten åter minskat, samtidigt som medelvärdet för RF en vecka 
före mätningen var 58,1 %, se tabell 3. Noterbart är dock att sittskal limmade med system 
2 visar på en liten förändring av skevhet över tiden. 

Spridningen är förhållandevis lika mellan de olika limsystemen (STD 1,5), utom för 
limsystem 4 som har en något större spridning (STD 2,2). 
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Figur 9.  Skevhet hos sittskal lagrade hos Svensson & Linnér. För beskrivning av  
  limsystem se tabell 1. 
  2004-06-21_22: mätning direkt efter pressning. 
  2004-07-02: mätning efter att sittskalen lagrats under 11 dygn. 
  2004-08-03: mätning efter att sittskalen lagrats under 43 dygn. 
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Ser man till enskilda sittskal uppvisar skalen en tendens att vrida i en viss riktning. Detta 
tros dock inte ha något med valet av limsystem att göra.  

Tabell 4 visar antalet sittskal som skall kasseras om man strikt tillämpar max 5 mm 
skevhet per 400 mm. Omräknat till mätsträckan 235 mm motsvarar detta en skevhet på 3 
mm. Med detta skevhetskrav blir ända upp till drygt 50 % av skalen kasserade.  

Det är tydligt i tabell 4 att andelen skal med skevhet skiljer betydligt mellan limsystemen 
och över tiden. Limsystemen 3 och 5 medför andel skal med skevhet över 3 mm och det 
tycks inte av någon avgörande betydelse om flytande härdare eller pulverhärdare används.  

När sittskalen 14 dagar senare kontrollmättes med Svensson & Linnérs egen mätrigg och 
efter det att skalen CNC-bearbetats, var det inget av skalen som behövde kasseras på grund 
av att skevheten översteg 5 mm per 400 mm. Detta kan dels bero på att skalet har 
formändrats under den fortsatta lagringen och bearbetningen, dels att mätmetoderna skiljer 
sig åt. 
Tabell 4. Kassation av sittskal pga. skevhet större än 3 mm per 235 mm. Sittskalen har 
förvarats i produktionslokalen. 

Lim- Antal  Antal kasserade skal pga.  skevhet Typ av härdare 
system sittskal Efter 

pressning 
Efter 11 
dygns lagring 

Efter 43 
dygns lagring 

 

1 21 1 6 4 Flytande härdare 

2 14 3 2 2 Flytande härdare 

3 12 7 8 7 Pulverhärdare 

4 12 2 5 2 Pulverhärdare 

5 12 6 6 6 Flytande härdare 

 

Skevhet – medelvärden för sittskal fuktcyklade vid VXU 
Endast tre sittskal med respektive limsystem har fuktcyklats, vilket innebär att man skall 
vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser från resultaten.  

Omedelbart efter pressningen uppvisar de skal som limmats med system 3 större skevhet 
än samtliga övriga system. Undersöker vi de enskilda skalens skevhet ser man att stor sett 
samtliga skal vrider åt samma håll direkt efter pressningen, och att samtliga skal i grupp 3 
har en skevhet som överstiger 3 mm per 235 mm.  

Sittskalen limmade med system 2, den grupp skal som när de förvarades i 
produktionslokalen uppvisade en liten skevhet och även en liten förändring i skevhet, 
uppvisar här stor skevhet efter pressningen. 

Sittskalen limmade med system 2 och 3 har vid konditionering i torrt klimat signifikant 
större skevhet än övriga skal. För sittskalen limmade med system 1–4 erhålls en ökning av 
skevheten när skalet konditioneras, medan skal limmade med system 5 visade en mycket 
liten förändring i skevhet.  

Vid konditionering i fuktigt klimat minskar skevheten betydligt för skal limmade med 
system 1–4, medan skevheten ökade något för de skal som limmats med system 5. Vid den 
uttorkning av skalen som därefter gjordes ökade skevheten drastiskt för skal limmade med 
systemen 1–4, medan det minskade för limsystem 5. 
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Efter 43 dygns konditionering vid 23°C och 23 % RF kan man se att skalen i grupperna 1 
och 5 skevar i motsatt riktning, jämfört med direkt efter pressningen. Samtliga sittskal 
limmade med system 2 och 3, 2 av 3 skal med limsystem 1 0ch 4, men inget skal limmat 
med system 5 har en skevhet större än 3 mm. 
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Figur 10. Skevhet för skal utsatta för fuktcykling. För beskrivning av    
  limsystem se tabell 1. 
  2004-06-21_22: mätning direkt efter pressning. 
  2004-07-02: mätning efter att sittskalen konditionerats till 4,9 % fuktkvot. 
  2004-08-03: mätning efter fortsatt  konditionering vid 4,9 % fuktkvot. 
  2004-08-11: mätning efter konditionering till 16 % fuktkvot. 
  2004-08-20: mätning efter konditionering till 6 % fuktkvot. 
 

Skevheten ökar vid uttorkning av sittskalen, vilket troligtvis är en följd av den anisotropa 
krympningen hos faneren i sittskalskonstruktionen. Skevheten minskar därmed också vid 
uppfuktning av skalen. Av detta följer att fanerens fuktkvot bör vara så låg som praktiskt 
möjlig vid pressningen av skalen. Därvid förutsätts att skalen i sin användning kommer i 
huvudsak att användas i torra klimat. 

En skalkonstruktion som direkt efter pressningen är godkänd ur skevhetssynpunkt, kan i 
användning och då speciellt om klimatet varierar, uppvisa en ökad skevhet. Resultaten 
tyder dock på att en del av denna skevhet uppträder redan efter några dygns lagring. 

Omvänt, ett skal som vid tillverkningen uppvisar för stor skevhet, eller har egenskaper som 
vill utveckla skevhet, blir svåra att korrigera så att skevheten elimineras vid användning. 

Val av limsystem kan ha inverkan på skevheten hos skiktlimmade produkter. Huruvida 
denna skillnad kan elimineras genom anpassning av produktionsprocessen efter det 
limsystem som används har dock inte undersökts. 
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Mätning med mätrigg  
Figur 11 visar resultat från mätningar med Svensson & Linnérs egen mätrigg för 
bestämning av skevhet. Endast de sittskal som förvarats i produktionslokalen ingår i 
mätningen. Värdena för skevhet visar genomgående ett lägre värde än mätningarna med 
fixturen från VXU. Värdena för spring-back är i stort sett i samma storleksordning som vid 
mätning med fixturen från VXU. 
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Figur 11. Springback och skevhet bestämd med hjälp av den mätrigg som S&L  
  normalt använder. 

Slutsatser 
Den nu genomförda undersökningen med en typ av karbamidlim (Casco 1274) i 
kombination med olika härdare (flytande 2580/2581 resp. pulver 2746) ger följande 
slutsatser: 

− Sittskal limmade med system 3 (pulverhärdare) uppvisar större skevhet än produkterna 
limmade med systemen 1 och 2 (flytande härdare) och system 4 (pulverhärdare), 
Samtliga av limsystem 1, 2 och 4 har högre fukthalt än system 3. Detta visar att ökad 
fukthalt i limmet inte behöver innebära ökad skevhet hos produkterna.  

− En tillsats av vatten i limsystemet med pulverhärdare (system 4) minskar 
skevningstendensen hos de limmade produkterna, så pass mycket att det inte går att 
finna en statistisk skillnad mellan detta limsystem och limsystemen med flytande 
härdare. Dock tyck limsystem 4 vara något mer ”rörligt” vid konditioneringen efter 
pressningen. 

− Användning av en härdare med lägre viskositet, högre pH, samt längre lagringstid (dvs. 
limsystem 2) tycks medföra en viss förbättring ur skevhetssynpunkt vid förvaring i 
produktionslokalen (fuktigt klimat), men en försämring vid förvaring i torrt klimat och 
vid fuktcykling. Detta bör dock undersökas närmare. 

− Att använda filler i kombination med flytande härdare (system 5) tycks ge en ökad 
skevhet. Dock visade skal limmade med detta system mycket liten skevhet för de tre 
skal som fuktcyklades. 

− Det är tydligt att det även är andra material- eller produktionsparametrar förutom 
limmet som inverkar på skevheten. 



 I

Bilaga 1 

CASCORIT 1274 
 Karbamidlim (Urea-formaldehydlim) för limning inom 

träbearbetande industri. Cascorit 1274 är särskilt 
lämpligt för formpressning, men kan även användas för 
andra applikationer, t.ex. fanering, parkettillverkning och 
foliering. 

Limfogens kvalitet Tillsammans med Casco Träindustrilims normala 
härdare för karbamidlim ger Cascorit 1274 
beständighetsklassad limfog enligt British Standard BS 
1204 MR. 

Produktens kvalitet De data som utgör den tekniska specifikationen gäller 
som kvalitetscertifikat för Cascorit 1274. Angivna 
värden gäller vid produktion av limmet och mätes enligt 
Casco Products analysmetoder. 

TEKNISK  
SPECIFIKATION 

Viskositet 2500 - 3500 mPas Mätes vid +25°C 

pH 8.3 – 9.3 Mätes vid +25°C 

Torrhalt 67,5% - 70,5% Mätes vid +120°C

Fri formaldehyd maximalt 0,2% Mätes vid +1°C 

Stelningstid 25 - 33 minuter Mätes vid +50°C 

 
Lagring   Under produktens lagringstid ökar dess viskositet. Hög 
    temperatur påskyndar viskositetsökningen och förkortar 
    därmed lagringstiden. På motsvarande sätt förlängs  
    lagringstiden om limmet lagras vid lägre temperatur.  
    För bästa resultat rekommenderar vi därför att limmet  
    lagras vid en temperatur under +20°C. Vid +20°C är  
    lagringstiden ca 4 månader.  
 

    Limmet ska inte utsättas för högre temperatur än +30° 
    C. Då exponering för hög temperatur är oundviklig,  
    t.ex. vid transport och omlastning, måste tiden för  
    exponering minimeras. Cascorit 1274 tål nedfrysning,  
    dock inte till lägre temperatur än -10°C. 
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Bruksanvisning Användes alltid tillsammans med härdare. För utförlig 

bruksanvisning se produktinformationsblad för 
respektive härdare. 

HÄLSA OCH MILJÖ 
Hanterings- och ren- Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i 

produktens  
göringsföreskrifter VARUINFORMATIONSBLAD - sammansättning, 

klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av 
produkten skall Varuinformationsbladet finnas 
tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt Se varuinformationsblad. 

 
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. 
 
FÖRE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT TILL ANNAT ÄNDAMÅL ÄN OVAN, 
BER VI ER KONTAKTA OSS. 

 
Datum:  2000-03-08 

Ersätter:  1998-05-26 

Orsak till ändring:  PH-norm justerad. 
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HÄRDARE 2580 
 Härdare 2580 för Cascorit karbamidlim. 2580 fungerar 

utmärkt i såväl varmpress som i högfrekvenspress. 
Härdare 2580 är lämplig för Casco Träindustrilims  
blandnings- och doseringsutrustningar. 

Limfogens kvalitet Härdaren ger med Cascorit karbamidlim beständighets-
klassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR 

Produktens kvalitet De data som utgör den tekniska specifikationen gäller 
som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden 
gäller vid tillverkning och mätes enligt Casco Products 
analysmetoder.  

TEKNISK 
SPECIFIKATION  

Viskositet 1800 - 4000 mPas Mätes vid +25°C 

pH   3,5 .- 4,5 Mätes vid +25°C 

Densitet ca 1480 kg/m3  

Lagring   6 månader vid +20°C. 
 Lagringstiden förkortas vid högre temperatur. Lagring 

under +15°C eller över +25°C försämrar produktens 
kvalitet och kan därför ej rekommenderas. Härdaren 
ska inte utsättas för temperaturer över +30°C eller 
under +10°C annat än för kortare tider, t.ex. vid 
omlastning 

BRUKSANVISNING  
Blandnings- 
förhållande 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim 
    20 viktsdelar härdare 2580 
 Noggrannhet i dosering av härdare: ± 2 viktsdelar. 

Annat förhållande mellan lim och härdare kan i vissa fall 
användas, men rekommenderas ej utan att först ta 
kontakt med Casco Träindustrilim. 

 Om blandningen sker manuellt ska limmet satsas först, 
därefter tillsätts härdaren under omrörning. 

Användnings- 
temperatur Lägsta användningstemperatur för härdare 2580 är +70

°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +90°C med 
Cascorit 1202 och 1274. 
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Limmängd Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-
ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. 
Som riktvärden kan anges: 

 Fanering:    90 - 150 g/m² 
 Formpressning: 120 - 200 g/m² 
 Blocklimning:   130 - 200 g/m² 

Väntetid Max 1 timme vid +20°C och normal luftfuktighet. Tiden 
förkortas vid högre temperatur och/eller lägre 
luftfuktighet. Detta kan i vissa fall kompenseras med 
ökad limmängd. 

Brukstid Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco 
Products Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer 
brukstiden att förkortas. För att förlänga brukstiden i lim-
spridaren rekommenderas kylning av limblandningen. 
Casco Träindustrilims Limkylare kan med fördel 
användas. 

 Den tid som limblandningen är användbar i spridaren 
beror också på spridarens konstruktion och miljön runt 
den. 

 Brukstid i timmar vid olika temperaturer: 

      15° 20° 25°C 
 1202/1274     7 3½ 1½ 
 1205/1206     4  2  1 
Presstid Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen 

till värmeytan. 

  70°C 90°C 110°C 
 1202/1274 
 1,0     -- 2½   1 
 3.0     --  5 2½ 
 6.0     --   7   5 
 1205/1206 
 1,0   2   1  ½ 
 3.0   6   4   2 
 6.0   9   6   5 
Fuktkvot Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5 - 14%, 

lämpligast 7 - 10%. 
Presstryck Minst 0.3 MPa. 
Hantering Härdare 2580 är sur. Skyddsglasögon och skydds-

handskar bör alltid användas vid hantering av produkt 
och limblandning. 
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Rengöring Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan 
den har härdat. 

 Redskap rengörs med ljummet vatten innan limbland-
ningen härdat. 

 För att underlätta rengöring av limspridaren efter 
brukstidens utgång, rekommenderas användning av 
Casco Limtvätt 4450. Minst 1% Limtvätt 4450 räknat 
på resterande limmängd i spridaren satsas, varefter 
spridaren får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. 
Därefter kan spridaren lätt rengöras med ljummet 
vatten. 

Blandbarhet Härdaren är blandbar med härdare 2545 och 2582, 
men inte med någon annan härdare för karbamidlim. 
Slang, spridare och pump måste rengöras vid byte av 
härdare till någon annan än ovan angivna. 

HÄLSA OCH MILJÖ 
Hanterings- och ren- Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i 

produktens  
göringsföreskrifter VARUINFORMATIONSBLAD - sammansättning, 

klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av 
produkten skall Varuinformationsbladet finnas 
tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt    Se Varuinformationsblad. 
 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. 
FÖRE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT TILL ANNAT ÄNDAMÅL ÄN OVAN, 
BER VI ER KONTAKTA OSS. 

 

Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är 
orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom för-
brukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat 
påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig 
kontroll. 

 

Datum 
2003-10-10 

Ersätter 
2002-11-26 

Orsak till ändring: 
Korrigering av densitetsvärde 
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HÄRDARE 2581 
 Härdare 2581 för Cascorit karbamidlim. 2581 fungerar 

utmärkt i såväl varmpress som i högfrekvenspress. 
Härdare 2581 är lämplig för Casco Träindustrilims 
blandnings- och doseringsutrustningar. 

Limfogens kvalitet Härdaren ger med Cascorit karbamidlim beständighets-
klassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR 

Produktens kvalitet De data som utgör den tekniska specifikationen gäller 
som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden 
gäller vid tillverkning och mätes enligt Casco Products 
analysmetoder.  

TEKNISK 
SPECIFIKATION  

Viskositet 2500 - 8000 mPas Mätes vid +25°C 

pH   3,0 .- 3,8 Mätes vid +25°C 

 

Lagring 3 månader vid +20°C. 
 Lagringstiden förkortas vid högre temperatur. Lagring 

under +15°C eller över +25°C försämrar produktens 
kvalitet och kan därför ej rekommenderas. Härdaren 
ska inte utsättas för temperaturer över +30°C eller 
under +10°C annat än för kortare tider, t.ex. vid 
omlastning 

BRUKSANVISNING 
Blandnings- 
förhållande 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim 
    20 viktsdelar härdare 2581 
 Noggrannhet i dosering av härdare: ± 2 viktsdelar. 

Annat förhållande mellan lim och härdare kan i vissa fall 
användas, men rekommenderas ej utan att först ta 
kontakt med Casco Träindustrilim. 

 Om blandningen sker manuellt ska limmet satsas först, 
därefter tillsätts härdaren under omrörning. 

Användnings- 
temperatur Lägsta användningstemperatur för härdare 2581 är +20

°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +80°C med 
Cascorit 1202 och 1274. 
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Limmängd Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp-

ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. 
Som riktvärden kan anges: 

 Fanering:   90 - 150 g/m² 
 Formpressning: 120 - 200 g/m² 
 Blocklimning: 130 - 200 g/m² 

Väntetid Max 1 timme vid +20°C och normal luftfuktighet. Tiden 
förkortas vid högre temperatur och/eller lägre 
luftfuktighet. Detta kan i vissa fall kompenseras med 
ökad limmängd. 

Brukstid Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco 
Products Analysmetod. Vid högre temperaturer kommer 
brukstiden att förkortas. För att förlänga brukstiden i lim-
spridaren rekommenderas kylning av limblandningen. 
CascoTräindustrilims Limkylare kan med fördel 
användas. 

 Den tid som limblandningen är användbar i spridaren 
beror också på spridarens konstruktion och miljön runt 
den. 

 Brukstid i timmar vid olika temperaturer: 
      15°C 20°C  25°C  
 1202/1274    5  3  1 
 1205/1206    4  2  1 
 LIMBLANDNINGENS VISKOSITET VID OLIKA 
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Presstid Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen 

till värmeytan. 

  70°C 90°C 110°C 
 1202/1274 
 1,0     --   2½   1 
 3.0     --   5   3½ 
 6.0     --   7½   5½ 
 1205/1206 
 1,0   3     ¾     ½ 
 3.0   6½   3½   2½ 
 6.0   9½   5   5 

 Vid kallpressning (ned till +20°C) kan endast 1205/1206 
användas. Presstiden är ca 8 timmar. 

Fuktkvot Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5 - 14%, 
lämpligast 7 - 10%. 

Presstryck Minst 0.3 MPa. 
Hantering Härdare 2581 är sur. Skyddsglasögon och skydds-

handskar bör alltid användas vid hantering av produkt 
och limblandning. 

Rengöring Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan 
den har härdat. 

 Redskap rengörs med ljummet vatten innan limbland-
ningen härdat. 

 För att underlätta rengöring av limspridaren efter 
brukstidens utgång, rekommenderas användning av 
Casco Limtvätt 4450. Minst 1% Limtvätt 4450 räknat 
på resterande limmängd i spridaren satsas, varefter 
spridaren får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. 
Därefter kan spridaren lätt rengöras med ljummet 
vatten. 

Blandbarhet Härdaren är inte blandbar med någon annan härdare 
för karbamidlim. Slang, spridare och pump måste 
rengöras vid byte av härdare. 
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HÄLSA OCH MILJÖ 
Hanterings- och ren- Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i 

produktens  
göringsföreskrifter VARUINFORMATIONSBLAD - sammansättning, 

klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av 
produkten skall Varuinformationsbladet finnas 
tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt Se Varuinformationsblad. 

 
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. 
 
FÖRE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT TILL ANNAT ÄNDAMÅL ÄN OVAN, 
BER VI ER KONTAKTA OSS. 

 

Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är 
orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom för-
brukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat 
påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig 
kontroll. 

 

Datum:  1999-06-11 

Ersätter:  1998-07-07 

Orsak till ändring:  1273 ersatt med 1274. 
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 HÄRDARE 2746 
 Härdare 2746 för Cascorit karbamidlim. 2746 fungerar 

utmärkt såväl i varmpress som i högfrekvenspress.  
Limfogens kvalitet Härdaren ger med Cascorit karbamidlim beständighets-

klassad limfog enligt British Standard BS 1204 MR. 
Produktens kvalitet De data som utgör den tekniska specifikationen gäller 

som kvalitetscertifikat för härdaren. Angivna värden 
gäller vid tillverkning och mätes enligt Casco Products 
analysmetoder.  

TEKNISK 
SPECIFIKATION  

Reaktivitet 8 min - 15 min Mätes vid +50°C 

 
Lagring Minst 5 år i väl sluten förpackning i torr och sval lokal. 
 Härdaren är känslig för fukt. 
BRUKSANVISNING  
Blandnings- 
förhållande 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim 
    25 viktsdelar härdare 2746 
 0-10 viktsdelar vatten 

Andelen vatten beror av limningsobjekt och viskositet 
på limblandningen. Limblandningens sammansättning 
måste utprovas i varje enskilt fall. Noggrannhet i 
dosering av härdare: ± 5 viktsdelar.  

 Lim och härdare blandas väl under kraftig omrörning. 
Limmet satsas först, därefter tillsätts härdaren. 

Användnings- 
temperatur Lägsta användningstemperatur för härdare 2746 är +20

°C med Cascorit 1205 och 1206, samt +90°C med 
Cascorit 1202 och 1274. 

Limmängd   Mängden applicerad limblandning varierar med tillämp
    ningen. Den måste alltid bestämmas i varje enskilt fall. 
    Som riktvärden kan anges: 
 
    Fanering:    90 - 150 g/m² 
 Formpressning: 120 - 200 g/m² 

Väntetid Max 2 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet vid 
varmpressning. När härdaren ska användas för 
presstemperaturer under 60°C är väntetiden max ½ 
timme vid 20°C. 
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Tiden förkortas vid högre temperatur och/eller lägre 
luftfuktighet. Detta kan i vissa fall kompenseras med 
ökad limmängd. 

Brukstid   Den brukstid som här anges är fastställd genom Casco 
    Products Analysmetod. Vid högre temperaturer  
    kommer brukstiden att förkortas. För att förlänga  
    brukstiden i limspridaren rekommenderas kylning av  
    limblandningen. Casco Träindustrilims Limkylare kan  
    med fördel användas. 
 Den tid som limblandningen är användbar i spridaren 

beror också på spridarens konstruktion och miljön runt 
den. 

 Brukstid i timmar vid olika temperaturer: 

     15° 20° 25°C 
 1202/1274  14  7  3 
 1205/1206   6  3 1½ 
Presstid Presstid i minuter. Avstånd i mm från innersta limfogen 

till värmeytan. 

  70°C 90°C 110°C 
 1202/1274 
 1,0     --   3   2 
 3.0     --   5   4 
 6.0     --   8   7 
 1205/1206 
 1,0   4   2   1 
 3.0   6   4   3 
 6.0   8   7   5 
Fuktkvot Trämaterialets fuktkvot bör ligga i intervallet 5 - 14%, 

lämpligast 7 - 10%. 
Presstryck Minst 0.3 MPa. 
Hantering Härdare 2746 bör hanteras varsamt på grund av risk för 

dammbildning. Skyddsglasögon och skyddshandskar 
bör alltid användas vid hantering av produkt och 
limblandning. 

Rengöring Spill på huden tvättas omedelbart med tvål och vatten. 
Limblandning tvättas bort med ljummet vatten innan 
den har härdat. 

 Redskap rengörs med ljummet vatten innan 
limblandningen härdat. 

 För att underlätta rengöring av limspridaren efter 
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brukstidens utgång, rekommenderas användning av 
Casco Limtvätt 4450. Minst 1% Limtvätt 4450 räknat på 
resterande limmängd i spridaren satsas, varefter 
spridaren får gå ytterligare ca 5 minuter för blandning. 
Därefter kan spridaren lätt rengöras med ljummet 
vatten. 

HÄLSA OCH MILJÖ 
Hanterings- och ren- Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i 

produktens  
göringsföreskrifter VARUINFORMATIONSBLAD - sammansättning, 

klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av 
produkten skall Varuinformationsbladet finnas 
tillgängligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt Se Varuinformationsblad. 
 
 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING. 
 
FÖRE ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT TILL ANNAT ÄNDAMÅL ÄN OVAN, 
BER VI ER KONTAKTA OSS. 

 

Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är 
orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom för-
brukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat 
påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig 
kontroll. 

 

Datum 
1999-06-11 

Ersätter 
1997-07-10 

Orsak till ändring:  
1273 ersatt med 1274. 
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FILLER 2720 
 Filler 2720 för Cascorit karbamidlim. 
 Tillsatsmedlet motverkar limgenomslag och förbättrar 

limmets fyllnadsegenskaper. 
TEKNISK 
SPECIFIKATION  
Leveransform Pulver 
Kulör Gråvit 
Lagring Minst 5 år i väl sluten förpackning i torr och sval lokal. 
 Känslig mot fukt. 
BRUKSANVISNING  
Blandnings- 
förhållande 100 viktsdelar Cascorit karbamidlim 
  10 - 30 viktsdelar Filler 2720 
 0 - 10 viktsdelar vatten 
 Andelen filler och vatten beror av limningsobjekt och 

viskositet på limblandningen. Limblandningens 
sammansättning måste utprovas i varje enskilt fall. 
Limblandning enligt ovan skall alltid användas 
tillsammans med lämplig härdare.  

 Lim och härdare blandas väl under kraftig omrörning. 
Limmet satsas först, därefter tillsätts härdaren. 

Övrigt Filler 2720 påverkar inte de presstider och brukstider 
som anges för respektive härdare i 
produktinformationen.  

HÄLSA OCH MILJÖ 
 Uppgifter om hälso- och miljöfarlighet finns i 

produktens VARUINFORMATIONSBLAD - 
sammansättning, klassificering, märkning, skydds- och 
hanteringsföreskrifter mm. Före användning av 
produkten skall Varuinformationsbladet finnas tillgäng-
ligt och informationen i detta noga beaktats. 

Övrigt Se Varuinformationsblad. 
 

 

Datum 
1996-06-10 

Ersätter 
1995-08-10 

Orsak till ändring: 
Namnbyte 

 


