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Tuotekoot

310 ml

Väri

Valkoinen

Ominaisuudet

Yksikomponenttinen asennusliima, joka
pohjautuu vesidispersioon. Erilaisten
viimeistelyyn ja korjaamiseen käytettävien
rakennusmateriaalien liimaamiseen. Tarttuu
hyvin imukykyisille pinnoille kuten betoni,
kipsilevy, lastulevy, puu ja kuitulevy.

TEKNISET TIEDOT
Pohja

Vesidispersio

Käyttölämpötila

+10°C ... +30°C

Kuiva-ainepitoisuus

71 % +-3 %

Avoin aika

10-15 min (riippuu olosuhteista ja liimattavasta materiaalista)

Täysin kuiva

48 h (riippuu olosuhteista)

Lämmönkestävyys

-20°C ... +60°C

Puhdistus

Tuoreet tahrat vedellä ja kuivunut massa
mekaanisesti.

Säilytys ja säilyvyys

Avaamattomassa pakkauksessa 18 kk valmistuspäivästä. Säilytä kuivassa +5 - +30 °C:ssa,
pakkaselta ja kuumuudelta suojattuna.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA
Lämpö- ja äänieristysmateriaalien liimaus
Koriste-elementtien liimaus
Lattia- ja seinälistojen, lattiapaneelien, levyjen ja keraamisten laattojen liimaus

EDUT
;; Nopea ja kestävä alkutartunta
;; Erinomainen kiinnittyvyys kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten polystyreeni, keraaminen laatta, puu, metalli- ja muoviset osat, levyt ja vaahto, mineraalivilla.

;; Liuotinaineeton
;; Neutraali haju

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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;; Ei syttyvää
;; Joustava kiinnittyminen
;; Kosteudenkestävä

TDS

TEKNINEN TUOTESELOSTE

KÄYTTÖOHJE
Pintojen tulee olla tasaiset ja kuivat eikä niillä saa olla epäpuhtauksia tai aineita, jotka estävät tarttumisen. Leikkaa suutin niin että sen halkaisija on sopivan kokoinen. Leikkaa patruunan nokka auki ja kierrä
suutin patruunaan. Aseta patruuna puristimeen. Levitä liimamassaa patruunapuristimella pisteinä tai
juovina liimattavaan pintaan tai kappaleeseen. Yhdistä liimattavat kappaleet toisiinsa, paina niitä lujasti
ja tasaisesti yhteen.

PUHDISTUS
Tuoreet tahrat vedellä ja kuivunut massa mekaanisesti.

SÄILYVYYS
avaamattomassa pakkauksessa vähintään 12 kk valmistuspäivästä. Säilytä kuivassa +5 - +30 °C:ssa, pakkaselta ja kuumuudelta suojattuna.

RAJOITUKSET
Vähintään toisen pinnan tulee olla huokoinen
Vältä kosketusta veden kanssa ennen kuin liimamassa on täysin kuiva
Ei sovellu seuraaville: PE, PP, teflon ja bitumipinnat
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa.
Kiinnittyvyys koe on suositeltavaa ennen liimausta
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