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Tuotekoot

50ml

Väri

Läpinäkyvä

Kuvaus

Erittäin vahva, kristallikirkas universaali kontaktiliima, joka pohjautuu
polyuretaanikumiin, hartseihin ja
liuottimeen. Liima heti ja soveltuu
jännityksenalaisiin materiaaleihin.

TEKNISET TIEDOT
Kemiallinen pohja

Pu-kumi

Väri

Läpinäkyvä

Lämpötilankesto

-15..+70 °C

Kosteudenkesto

Hyvä

Kuiva-ainepitoisuus

22 %

Viskositeetti

Nestemäinen

Käyttö

2-2.5m2 per litra, käytä molempiin
pintoihin

Säilyvyys

Vähintään 24 kk valmistuspäivästä.
Rajoitettu säilyvyysaika avaamisen
jälkeen.

VARASTOINTI

Sulje säiliö kunnolla ja säilytä kuivassa, viileässä. Ei saa jäätyä.

HUOM!

Ei sovellu polystyreenivaahtoon (Tempex®), PE:hen, PP:hen, PTFE:hen ja
vinyylille.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖKOHTEET

Sopii ihanteellisesti monien läpinäkyvien materiaalien, kuten pleksilasin ja polykarbonaatin liimaukseen.
Liimaa myös: nahka, vinyyli, pehmeä PVC, korkki, kangas, tekstiilit ja monet jäykät ja pehmeät
synteettiset aineet, mukaan lukien PVC, ABS ja polystyreeni.
Soveltuu hyvin esimerkiksi kenkien, laukkujen, lelujen, kirjan kansien, nimikilpien ja käsitöiden
korjaamiseen. Sopii erinomaisesti PVC-allasmuovin liimaamiseen.
Ei sovellu polystyreenivaahtoon (Tempex®), PE:hen, PP:hen, PTFE:hen ja vinyylille.

VALMISTELU

Käyttöolosuhteet: Käytä liimaa ja liimattavia osia vain huoneenlämpöisinä. Suhteellisen kosteuden on
oltava alle 65 %. Näin vältetään kuplien muodostuminen lopputuotteeseen. Kun osat on kiinnitetty,
niiden säätäminen/liikuttelu ei ole enää mahdollista. Testaa aina ensin (huomaamaton) osa pinnasta.
Pintavaatimukset: Pintojen on oltava kuivia, puhtaita, pölyttömiä jarasvattomia ja hyvin toisiinsa istuvia.
Alustojen pintakäsittely: Puhdista ja poista rasva
Työkalut: Käytä kiinteää harjaa tai hienohampaista (1 mm) liimalevitintä peittämään suuret pinnat.
Käytä rullaa tai kumivasaraa liittämään materiaalit tiukasti.

KÄYTTÖ

Levitä liimaa ohuesti ja tasaisesti molemmille pinnoille hienohampaisella liimalevittimellä (1 mm)
tai harjalla. Anna molempien pintojen kuivua 10-25 minuuttia. Heti kun liima ei enää tartu lankoina
sormeen, liitä osat. Oikaisu ei ole enää mahdollista. Vältä ilmakuplien tarttumista. Napauta tiukasti,
rullaamalla tai puristamalla.

TAHRAT/JÄÄMÄT

Poista märkä liimajäämä välittömästi.
Kuivattu ylimääräinen liima voidaan poistaa vain mekaanisesti tai maalinpoistoaineella (tee esitesti).

HUOMIOITA

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi sekä liima että
liimattavien osien on oltava huoneenlämpöisiä (ehdottomasti EI saa käyttää alle +10 °C).
Lopullinen sidoslujuus riippuu kohdistetusta paineesta. Paina siksi mahdollisimman tiukasti
koko pinnalla. Jos liimaliitos huokoisissa materiaaleissa altistuu pitkäaikaiselle kosketukselle veden
kanssa, liima voi irrota märältä pinnalta.
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