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Tuotekoot

200ml ,750ml

Väri

Valkoinen, kuivuttuaan väritön

Kuvaus

Vesiohenteinen yleis-, puu- ja askarteluliima
sisä- ja ulkokäyttöön. Kuivuttuaan läpinäkyvä.

TEKNISET TIEDOT
Pohja

Polyvinyyliasetaattinen vesidispersio

Käyttölämpötila

+8°C ... +30°C

Avoin aika

≤ 10 min

Täysin kuiva

24 h

pH-arvo

2,5 - 3,5

Puun kosteus
liimattaessa

<8-12 %

Säilytys

Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä kun sitä säilytetään avaamattomissa, alkuperäisissä pakkauksissa +5 ° C ...
+30 ° C:n lämpötilassa kuivassa paikassa, joka
on suojattu pakkaselta ja liialliselta kuumuudelta.

KÄYTTÖ

		
Liimaa kaikenlaista puuta, paperia, pahvia, kartonkia, vaneria, kangasta ja tarttuu kaikkiin yleisimpiin
käsityömateriaaleihin.

EDUT
;; Kosteudenkestävä liitos sekä hyvä lämmön- ja vedenkestävyys (luokan D3 PN-EN 204 -standardin
mukaan)

;; Kestävä liitos
;; Saavuttaa lopullisen vahvuuden nopeasti
;; Neutraali tuoksu
;; Liuotinvapaa

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖOHJE
Lue turvallisuusohje käyttöturvallisuustiedotteesta ennen käyttöä

TDS

TEKNINEN TUOTESELOSTE

PINNAN VALMISTELU
•

Liimattavien elementtien tulee olla hyvin soviteltuja, puhtaita ja rasvattomia

KÄYTTÖ
•
•
•
•
•

Levitä liima yhdelle liimattavalle pinnalle käyttäen telaa tai sivellintä
Kovaa puuta käytettäessä suositellaan liiman levittämistä molemmille liimattaville pinnoille
Liitä pinnat yhteen. Puuta liimattaessa purista liitosta yhteen 15-30 minuutin ajan.
Puhdistus: Vedellä ennen liiman kovettumista, mekaanisesti kovettumisen jälkeen
Lapset saavat käyttää tuotetta ainoastaan aikuisen valvonnassa.

HUOMAUTUKSET/RAJOITUKSET
•
•
•

Vältä kosketusta raudan kanssa ehkäistäksesi ruosteen muodostumisen ja liitoksen tummumisen
ennen kuin liitos on kovettunut
D3-liimat voivat happamuutensa takia värjätä joitakin puulajeja
Liitos saavuttaa täyden vesitiiviyden 7 päivän kuluttua liimaamisesta

KULJETUS/SÄILYTYS
Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä kun sitä säilytetään avaamattomissa, alkuperäisissä pakkauksissa +5 ° C ... +30 ° C:n lämpötilassa kuivassa paikassa, joka on suojattu pakkaselta ja
liialliselta kuumuudelta.

TURVALLISUUS- JA TERVEYSVAROITUKSET
Tarkempia tietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saa pyydettäessä valmistajalta.
Jätteiden käsittelyyn liittyvät toimet: Jäljelle jäävät tuotteet ja tyhjät patruunat on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.
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