LIIMAT
TIX -KONTAKTILIIMA

FI

Päivitetty: 23.02.2018

TIX -KONTAKTILIIMA

TEKNINEN TUOTESELOSTE

1/2

Tuotekoot

50, 250 ja 750 ml sekä 2,5 l

Väri

Keltainen

Kuvaus

Hyytelömäinen polykloropeenikumi-,
keinohartsi ja liuotinainepohjainen
kontaktiliima.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto

Hyytelömäinen, ei valu

Koostumus

Polykloropreenikumi

Lämmönkestävyys

N. +70 °C, jos kestettävä yli +70 °C on
käytettävä Bison Kit erikoisliimaa ja
erillistä kovetetta

Kylmänkestävyys

Erittäin hyvä

Työskentely lämpötila

min. +10˚C

Viskositeetti

n. 30 - 50 Pa.s (+20 ºC).

Riittoisuus

1 litra / 2 - 2,5 m².

Kuivumisaika

10 - 25 minuuttia.

Tiheys

850 kg/m3

Kuiva-aineiden osuus

n. 55%

Työvälineiden puhdistus

Kontaktiliiman ohenteella

Varastointi

--

HUOM!

Tuotetta ei pidä ohentaa

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET
Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta
ja huimausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä
pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Tulipalon sattuessa:
Käytä palon sammuttamiseen: Vesisumu, Alkoholeihin tehoton vaahto, Kuivakemikaalisammutin, Hiilidioksidi. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä säiliö(t) noudattaen
kansallisia määräyksiä. Sisältää Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Kovamuovisten levyjen (Formica, Perstorp), levyjen, korkki-levyjen, ovilevyjen, vanerin, kumin, vaahtokumin, nahan, linoleumin, huovan, tekstiilien, kartongin kiinnittämiseen toisiinsa ja puulle, lastulevylle,
betonille muuriin ja metalliin. Ei sovellu polystyreenivaahdon kiinnittämiseen.

KÄYTTÖOHJE
ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat rasvattomat ja pölyttömät.

TYÖVÄLINEET

Hienohampainen lasta. Työvälineet ja liimatahrat puhdistetaan kontaktiliiman ohenteella.

ASENNUS

Liima levitetään tasaisesti kummallekin liimauspinnalle hienohampaisella lastalla. Lastaa pidetään pystyasennossa, jolloin liimaa saadaan sopiva määrä pinnalle. Liima levitetään mieluiten toiselle pinnalle
vasemmalta oikealle ja toiselle ylhäältä alaspäin. Huolehdi siitä, että liimattavan materiaalin ja liiman lämpötila on korkeampi kuin ympäröivän ilman lämpötila, jos ilman lämpötila on alhainen. Liima saa kuivua
vähintään 10 minuuttia, mutta ei yli 25 minuuttia. Kun liimakerros tuntuu sormella painettaessa kuivalta,
asetetaan liimattavat osat paikalleen ja kiinnitetään sitten napauttamalla tai puristamalla ne lujasti yhteen.
Kun kiinnitetään pieniä pintoja, voidaan osien asentoa korjata hiukan, jos ne on asetettu paikalleen kevyesti. Sen jälkeen ne naputellaan lujasti paikalleen
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