
FIX A570 MULTI TACK

EDUT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

KIINNITYSLIIMA

TUOTEKUVAUS
FIX A570 on Vesipohjainen kiinnitysliima. Helpottaa 

lattianpäällysteen vaihtoa ja kierrätystä. Ympäristöystävällinen 

alhaisilla päästöarvoilla, täyttää vaatimustasot EC1 Plus sekä 

M1. 

KÄYTTÖ
Tekstiililaattojen asennukseen huokoisille ja tiiviille alustoil-

le sisätiloissa. Sopiva lattialämmitykselle ja selviää toimisto-

tuolin pyörien kestotestistä. Erinomainen konttoritiloihin. 

Suositellut materiaalit: 
ü Tekstiililaatat

ü PVC-laatat

ü Kuviokohdistetut tekstiilimatot huopataustalla

ü Antaa teippivaikutuksen

ü Telattava liima

ü Helpottaa lattianpäällysteen vaihtoa ja 
kierrätystä

ü Hyvä ympäristövalinta, M1 ja EC1 Plus

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,0 kg/litra

Sideaine Akrylaattityyppinen polymeeridispersio

Asennusaika* Normaali huokoinen alusta: 45–60 min

Tiivis alusta: 1,5–4 h

Avoin aika*  Pysyvä tahmea kalvo (pölyttömissä

olosuhteissa)

Kävelynkestävä Kuormitettavissa välittömästi, täysi 

lujuus 

24 tunnin jälkeen

Kovettumisaika 30–120 minuuttia

Liiman riittoisuus 6–12 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat 

tulokset

saavutetaan noin 20 ºC:ssa ja noin 60 

%:n suhteellisessa kosteudessa

* Arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalisti 
huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat poiketa yllä 
olevasta

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30620217 10 L 10 KG 7311020081102

TUOTETIEDOT
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LEVITYSOHJEET KÄYTTÖ

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata ensisijaisesti maton valmistajan ohjeita. Alla olevat 

ohjeet ovat vain täydentäviä ohjeita itse liimausta varten. 

Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton 

eikä siinä saa olla liimajäämiä tai vanhaa maalia. Mahdolliseen 

tasoitukseen suosittelemme tarkoitukseen sopivaa Bostikin 

lattiatasoitetta. Betonialustaan liimatessa kosteus ei saa 

ylittää RT-korteissa määriteltyjä enimmäisohjearvoja. 

Liiman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään 

+15  °C. Suhteellinen kosteus alustassa ei saa ylittää 85  %

betonille ja 8–12  % lastulevylle. Ei-huokoiselle alustalle,

kuten korkealaatuiselle betonille, suosittelemme vähintään

10  mm:n paksuista kerrosta Bostikin lattiatasoitetta. Käytä

erityisen huokoiselle alustalle Bostik Primer 6000:aa.

LEVITYSTAPA
Huokoinen alusta: Levitä liima telalla (noin 12 mm) ja anna kuivua 

n. 45–60 minuuttia. Asenna lattiamateriaali mahdollisimman 

pian, jotta pölyn kerääntymisen riski liimakalvon päälle

vähenisi.  Jos liimaa käytetään pysyvään liimaukseen, anna

kuivua 5–10 minuuttia ennen lattiamateriaalin asennusta.

Tiivis alusta: Levitä liima telalla, ja anna kuivua n. 1,5–4 

tuntia, kunnes liima ei enää tunnu märältä koskettaessa. 

Lado lattiamateriaali liimaan. Paina/hiero kaikki ilma pois 

lattiamateriaalin alta ja ole erityisen huolellinen reunoissa. 

Parhaan tuloksen saat mattojyrällä. HUOM.! Noudata 

ensisijaisesti lattiamateriaalivalmistajan ohjeita.

LATTIAMATERIAALIN VAIHTO
Nosta varovasti lattialaatat/lattiamateriaali ylös aloittamalla 

kulmasta ja työskentelemällä keskustaa kohti. Liimajäämät 

voidaan ottaa pois lakkabensiinillä.

6–12 m²/l alustasta ja levitystavasta riippuen. Levitetään 

telalla.

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10–20 °C:ssa. Ei saa jäätyä.

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan 

mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyydettäessä. 

Ota pakkaus tai etiketti mukaan, jos sinun täytyy hakeutua 

lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos 

liimaa pääsee kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele 

välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa 

pääsee kosketuksiin ihon kanssa. www.bostik.se 

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vas-

tuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja 

kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää ja saamaan par-

haan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ul-

kopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisis-

sa olosuhteissa.

VASTUU


