
TUOTESELOSTE 

EDUT 

- Tarttuu heti
- Kestävä, matala VOC ja liuotinaineeton
- Sopii myös EPS- ja XPS-koristeiden

kiinnittämiseen
- Täydellinen tarttuvuus ilman pohjustetta,

myös hieman kostealla pinnalla
- Monikäyttöinen liima
- Päällemaalattava
- Lähes hajuton

TUOTEKUVAUS  
Bostik A785 HIGH GRIP DECO on monipuolinen 
akryylidispersio perustuva heti tarttuva liima, 
sisätilojen koriste- ja eristyslevyjen 
kiinnittämiseen. Liima kovettuu veden 
haihtumisen avulla ja muodostuu siten vahvaksi 
ja kestäväksi.

KÄYTTÖALUE 
Bostik A785 HIGH GRIP DECO on kehitetty 
erityisesti jäykästä PUR-vaahdosta, 
polystyreenistä tai kovasta PVC:stä 
valmistettujen koristeprofiilien ja koristeiden 
liimaamiseen. Sopii myös puun, keraamisten 
laattojen, akustisten paneelien sekä 
ilmanvaihtoputkien ja PVC-kaapeliputkien 
liimaamiseen.

TYÖOHJE 
Levitä liima pystysuorilla raidoilla tai pisaroina, 
joiden välinen etäisyys on 20-40 cm. Materiaali 
on asetettava paikalleen painamalla sitä 
voimakkaasti.

TEKNISET TIEDOT 
Käyttölämpötila +5°C – +40°C

Pohja Akryylidispersio 

Tiheys ISO 1183-1 1,30 g/ml 

Pakkasenkestävyys 
kuljetuksen aikana 

Enintään -15°C 

Lämmönkestävyys -20°C - +75°C

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella 
+/-3 % 

RAJOITUKSET 
- Ei sovellu jatkuvaan kosketukseen veden

kanssa
- Ei sovellu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE,

pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY 
Käyttölämpötila +5°C - +40°C (ympäristön ja 
alustasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, 
puhdas, kuiva ja pölytön ja rasvaton. Alustassa 
ei saa olla irtonaisia hiukkasia. Imukykyisten 
alustojen ei tarvitse olla täysin kuivia. Huokoiset 
alustat, kuten kipsi, kevytbetoni, kalkkikivi jne. on 
pohjustettava seoksella, jossa on 1 osa Bostik A785 
HIGH GRIP DECO ja 2 osaa vettä. Testaa tartunta 
aina ennen liiman käyttöä. Viimeistele ja tasoita 
vedellä.

A785 
HIGH GRIP DECO 

TEHOKAS AKRYYLIPOHJAINEN KORISTELIIMA, JOKA TARTTUU HETI 
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BOSTIK SMART SUPPORT 

Smart help digital 
Bostik.com 

Smart help 
+358 (0)10 843 88 00

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot 
perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-
)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, 
jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista 
suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik 
ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan 
(toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, 
rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai 
tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan 
päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole 
vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa 
kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan 
ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on 
vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu 
tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai 
olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä 
siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti 
yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.com B
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MAALATTAVUUS 
Bostik A785 HIGH GRIP DECO on 
päällemaalattavissa, kun liima on täysin kuivunut. 
Tuote kutistuu kovettuessaan, mikä voi aiheuttaa 
maalin halkeilua. Voidaan päällemaalata 
vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. 
Maalaaminen erittäin täytetyillä vesipohjaisilla 
maaleilla voi aiheuttaa halkeilua. Suosittelemme 
kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa 
ennen käyttöä. 

PUHDISTUS 
Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. 
Kädet voi puhdistaa Bostik T150 CLEANING WIPES 
puhdistuspyyhkeillä ja/tai vedellä ja saippualla.

VÄRI(T) 
- Valkoinen

PAKKAUS 
- 300 ml patruuna, 12 kpl/laatikko

SÄILYVYYS 
Avaamaton alkuperäispakkaus säilytetään kuivassa 
+5°C - +25°C, säilyvyys on enintään 12 kuukautta
valmistuspäivästä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS 
Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja 
ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla 
pyynnöstä ja verkkosivustoilta. 

SERTIFIOINNIT 

- Emicode EC1 Plus
- A+ Ranskalainen VOC-asetus




