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Bostik 
Stone Fix Foam 

ASENNUSOHJEET 
RAKENNUSHARKKOJEN JA KIVIEN KIINNITTÄMISEEN



Asennusohjeet  
Bostik Stone Fix Foam on 1-komponenttinen polyuretaaniliima rakennus-
harkkojen ja kivien kiinnittämiseen ei-kantaviin seiniin, muureihin tai muihin 
tilaa jakaviin rakenteisiin. Muuraaminen Stone Fix Foamilla on huomattavasti 
nopeampaa ja siistimpää kuin muurauslaastilla. Liimaaminen vähentää pölyä 
työympäristössä, eikä muita työkaluja tarvita kuin saumauspistooli. 

KÄYTTÖALUE
Rakennuskivien ja kivien kiinnittäminen ei-kantaviin sisäsei-

niin tai muureihin. Kiinnittyy myös solumuoviin, metalliin ja 

puuhun.

LEVITTÄMINEN 
Ennen asennusta puhdista pinnoilta pöly, irtohiukkaset, 

rasva ja öljy. Pidä pulloa pystysuorassa ja kierrä se kiinni sau-

mauspistooliin. Pidä kiinni saumauspistoolin kahvasta toi-

sella kädellä ja kierrä pullo kiinni toisella. Kiertämisen aika-

na on tärkeää varmistaa, ettei kukaan ole saumauspistoolin 

edessä. Älä kierrä pulloa kiinni saumauspistooliin niin, että 

venttiili on alaspäin. Kun olet asentanut pullon pistooliin, 

ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa ja käännä se 

työasentoon niin, että pohja on ylöspäin. Pinnan kostutta-

minen parantaa lopputulosta. Liimamäärää/vaahdonmää-

rää voidaan säätää vaahtopistoolin liipaisimella. 

Stone Fix Foam muodostaa ohuen liimakerroksen tulles-

saan ulos saumauspistoolista. Kivipinnat puristetaan yh-

teen liiman levittämisen jälkeen. Liimaa on levitettävä sekä 

harkon pysty- että vaakasuorille sivuille. 

Kovettumaton vaahto poistetaan Foam Gun Cleanerilla, ko-

vettunut vaahto mekaanisesti. 

ASENNUSOLOSUHTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

• Ilman lämpötila levityksen aikana -5°C ... +35°C. 

 Paras tulos +20°C.

• Pullon lämpötila levityksen aikana +5°C ... +25°C. 

 Paras tulos +20°C.

• Liimattavilla pinnoilla ei saa olla pölyä, 

 irto hiukkasia tai öljyä.

• Koska sementtipohjaisia materiaalia on hyvin monenlaisia, 

 on suositeltava tehdä testi tuotteen sopivuuden 

 määrittämiseksi erityistapauksissa.

• Oikeaa liimamäärään vaikuttaa muurausharkon koko 

 ja pohjamateriaalin kyky imeä liimaa. Nyrkkisääntö on:

 Enintään 100 mm leveä harkko: 

 4 cm leveä liimapalko harkon keskelle  

 150–200 mm leveä harkko: 

 kaksi 4 cm leveää liimapalkoa

 250–300 mm leveä harkko: 

 kolme 4 cm leveää liimapalkoa

KUIVUMISAIKAA JA LIIMAN 
PITÄVYYTTÄ KOSKEVIA TIETOJA

• Kosketuskuiva liimapinta 5 minuutissa.

• Tukeva rakenne 15 minuutissa.

• Täysin kovettunut 24 tunnin kuluttua, +23°C lämpötilassa, 

ja 72 tunnin kuluttua, +5°C lämpötilassa. 

• Kovettuneen liiman lämpötilankesto on -40 ... +90°C 

(hetkellisesti jopa +130°C).

• Annetut arvot koskevat lämpötilaa +23°C ja 50% 

 suhteellista kosteutta, jollei muuta ole ilmoitettu.

SÄILYTYS

• Pulloa on säilytettävä ja kuljetettava pystyasennossa.

• Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytyslämpö-

tila +5°C ... +30°C.

• Pulloa ei saa säilyttää yli +50°C, lämmönlähteiden lähellä 

tai suorassa auringonvalossa.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Lue aina ennen käyttöä tuotteen käyttöturvallisuustiedo-

te ja käytä määräysten mukaista suojavarustusta. Tuote on 

palovaarallinen. Suojaa liialliselta kuumuudelta äläkä säilytä 

avotulen läheisyydessä. Vältä suoraa auringonvaloa ja tu-

pakointia työn aikana. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä 

levittämisen aikana. Käytä suojalaseja ja tarkoitukseen so-

pivia käsineitä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

EDUT

• Erittäin hyvät tarttumisominaisuudet

• Pitävä liitos jo 15 minuutin kuluttua

• Täysi lujuus jo 24 tunnin jälkeen

• Hyvin taloudellista, säästää aikaa ja rahaa

• Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa (-5 °C)

• Levitys saumauspistoolilla



      

ASENNUS/LIIMAUS

1

Varmista, että pohja on vakaa ja tasainen. Tasoita pinta tarvittaessa 
sementtilaastilla ja liimaa sitten ensimmäinen harkkorivi. Voit 
myös kiinnittää ensimmäisen harkkorivin muurauslaastilla ja 
varmistaa langalla ja vesivaa'alla, että niiden pinta on suorassa.

3

Tue seinät/muuri pystysuunnassa onnettomuuksien välttämi-
seksi ja hyvän tuloksen varmistamiseksi. Erityisiä metalliprofiileja 
on saatavilla harkkojen kiinnittämiseksi vakaaseen pystypintaan. 

5

Koska kuvattu menetelmä tuottaa hyvin kapeat saumat, on 
tärkeää varmistaa, että harkot ovat hyvin kiinni toisissaan. Tulosta 
voi parantaa lyömällä harkkoa kevyesti muurarinvasaralla tai 
vastaavalla.

2

Kostuta pinta suihkepullolla. Levitä kiviliimaa harkolle saman 
kokoisina palkoina. Liiman määrä vaihtelee harkon tyypin ja 
leveyden mukaan.

4

Pystysaumoihin on helpompi levittää liima vaakasuunnassa.

6

Kuivuneen kiviliiman voi helposti poistaa esimerkiksi terävällä 
tasoituslastalla. 



Bostik OY 

Strandbadsvägen 22, Box 903

251 09, Helsingborg, Sweden 

An Arkema company

www.bostik.fi

Smart help
+358 10 843 88 00
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