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Tuotekoot

500ml

Kuvaus

Bison Spray-liima on helppokäyttöinen
kontakti-liima suurtenkin pintojen yhdistämiseen. 2 in 1 toiminto; liimaa pysyvästi tai halutessa väliaikaisesti. Sopii
liimaksi useimmille materiaaleille.
Nopea, vahva ja kosteutta kestävä.

TEKNISET TIEDOT
Käyttölämpötila

+10˚C…+40˚C

Säilyvyys

Säilyy vähintään 2 vuotta varastoituna
huolellisesti suljetussa pakkauksessa.
Avatulla tuotteella on rajattu käyttöikä.

Varastointi

Säilytä viileässä, pakkaselta suojatussa
paikassa.

PAINEPAKKAUS

Säilytä lasten ulottumattomissa. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Ei saa
suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Älä hengitä kaasua. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ilman kunnollista ilmanvaihtoa, räjähtäviä seoksia
voi muodostua.

KÄYTTÖKOHTEET
Sopii paperille, pahville, julisteille, valokuville, alumiinifoliolle, nahalle, huovalle, tekstiileille, puulle, betonille, lasille, keramiikalle, useimmille muoveille (ei PE ja PP) Soveltuu myös eristeiden kuten korkki, styrox
ja lastulevy ja keveiden koristemateriaalien kiinnittämiseen.

VALMISTELUT
Älä käytä tuotetta alle +10 asteessa (ympäristön lämpötila)
Spray-liima sisältää haihtuvia, helposti syttyviä liuottimia. Aerosoli, paineistettu tuote: huolehdi asianmukaisesta käsittelystä ja varastoinnista. Suurempia pintoja liimatessa huolehdi työtilan hyvästä ilmanvaih-
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dosta. Liimattavat pinnat tulee olla kuivia ja pölyttömiä ja rasvattomia.

KÄYTTÖ

TDS

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Ravista tuote hyvin ennen käyttöä. Pidä purkki suorassa ja paina sumutinventtiili alas asti.
Suihkuta liimaa ohuena kerroksena ja tasaisesti n. 25 cm etäisyydellä.

PYSYVÄ LIIMAUS
Suihkuta ohut kerros liimaa molemmille pinnoille. Käyttö noin 200ml /m² suihkutettuna molemmille
pinnoille. Odota ainakin 10 minuuttia, sitten paina napakasti kappaleet yhteen. Liimaus tapahtuu heti
ja kappaleiden asettelu ei ole enää mahdollista yhteenliittämisen jälkeen. Mitä kovempi puristuspaine
yhteenliittäessä, sitä lujempi liimaus.
Puristuksen kestolla ei ole vaikutusta loppulujuuteen. Jos osat liitetään heti liiman suihkuttamisen jälkeen,
on uudelleenasettelu mahdollista 5 minuutin aikana, kuivumisaika 24 tuntia.

VÄLIAIKAINEN KIINNITYS
Suihkuta liimaa vain yhdelle pinnoista eli sille pinnalle minkä aiot irroittaa myöhemmin. Annan liiman
kuivua vähintään 20 minuuttia. Liitetystä pinnasta tulee itse-liimaava ja se voidaan irroittaa ja kiinnittää
uudelleen useita kertoja.

VINKKI
Käytön jälkeen käännä tuote ylösalaisin ja pidä suutinta pohjaanpainettuna kunnes siitä tulee pelkkää
ponnekaasua. Näin suutin ei tukkeudu.

PUHDISTUS
Kuivumaton liima voidaan puhdistaa välittömästi puhdistusaineella kuten tinnerillä tai asetonilla. Kuivunutta liimatahraa on vaikea poistaa materiaaleista. Sulje purkki kunnolla ja säilytä sitä viileässä. Ei saa
jäätyä. Säilyy vähintään 24 kk tuotantopäivämäärästä lukien. Avatulla tuotteella on rajattu käyttöikä.
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