
FIX A760 TECH
FÖRDELAR/EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

PRODUKTBESKRIVNING
FIX A760 TECH är ett vattenburet fixeringslim med mycket

bra monteringsklibb för olika typer av golvmaterial på

både sugande och täta underlag. Limmet har en lång

monteringstid, ytan är klibbig länge. Miljöanpassat med låga

emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus.

ANVÄNDNING
Fixeringslimning av dimensionsstabila designgolv, (LVT),

i form av plattor eller plank, se lista för godkända leve-

rantörer. Fungerar även för textilplattor och PVC-plattor.

Underlaget kan vara golvspacklade ytor, golvspånskivor,

gammal beläggning. Vid limning av LVT-material måste

underlaget vara av solida material, t.ex betong eller flyts-

packel. OBS - vissa LVT-material måste limmas permanent 

med konventionellt golvlim, för att förhindra dimensions-

förändringar vid påverkan av solljus eller tung belastning.

För denna typ av limning rekommenderas STIX A555 ULTRA, 

STIX A600 EVOLUTION, STIX A720 POWER eller STIX A800

PREMIUM.

Rekommenderade material:
ü LVT – plattor och plank

ü Textilplattor

ü PVC-plattor

ü Mönsterpassade textilmattor med filtbaksida

ü Möjliggör smidigt byte av golvplattor

ü Mkt hög prestanda, permanent klibb

ü Lång monteringstid

ü För både sugande och täta underlag

ü Hög sträckförmåga – låg förbrukning

ü Lösningsmedelsfritt

ü Sunda Hus klass xxx

ü Klass xxx i Byggvarubedömningen

PRODUKTEGENSKAPER
Färg Vit

Densitet 1,0 kg/liter

Bindemedel Polymerdispersion av akrylattyp

Monteringstid* Normalt sugande underlag: 45-60 min

Täta underlag: 2-2,5h

Öppentid*  Permanent klibbig film (vid dammfria 

förhållanden)

Gångbar Belastning omedelbart, full styrka efter

12 timmar

Härdningstid 30-120 minuter

Limåtgång 6-12 m²/L

Arbetsförhållanden Temperatur minst +15°C. Bästa resultat 

uppnås vid ca 20ºC och ca 60 % RF

Lagringsbeständighet 12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas 

mot frost. 

* Dessa värden är uppmätta vid + 23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt 
sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa 
värden avvika från ovan

ART NR. FÖRPACKNING VOLYM EAN
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PRODUKTINFORMATION

EDUT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

KIINNITYSLIIMA ERITTÄIN KORKEALLA SUORITUSKYVYLLÄ

TUOTEKUVAUS
FIX A760 TECH on vesipohjainen kiinnitysliima erittäin hyvällä 

asennustarttuvuudella erilaisille lattiamateriaaleille. Sopii 

sekä huokoisille että tiiviille alustoille. Liiman asennusaika 

on pitkä ja pinta on tahmea pitkään. Ympäristöystävällinen 

alhaisilla päästöarvoilla, täyttää vaatimustason EC1 Plus.

KÄYTTÖ
Mittapysyvien designlattioiden (LVT) kiinnitysliima-

us laatta- tai lankkumuodossa; katso hyväksyttyjen toi-

mittajien luettelo. Toimii jopa tekstiili- ja PVC-laatoilla.  

Alusta voi olla tasoitettu lattia, lattialevy tai vanha pinnoite. 

LVT-materiaalia liimatessa alustan on oltava tiivis, esim. be-

tonia tai lattiatasoitetta. Huom. – Tietyt LVT-materiaalit on 

liimattava paikoilleen perinteisellä lattialiimalla, mikä estää 

mittamuutoksia auringonvalon tai raskaan kuormituksen vai-

kutuksesta. Tämän tyyppiselle liimaukselle suositellaan seu-

raavia tuotteita: STIX A555 ULTRA, STIX A600 EVOLUTION, STIX 

A720 POWER tai STIX A800 PREMIUM.

Suositellut materiaalit: 
ü LVT – laatat ja lankku

ü Tekstiililaatat

ü PVC-laatat

ü Kuviokohdistetut tekstiilimatot huopataustalla

ü Mahdollistaa lattialaattojen sujuvan vaihdon

ü Erittäin korkea suorituskyky, pysyvä 
tarttuvuus

ü Pitkä asennusaika

ü Toimii sekä imevillä että tiiviillä pinnoilla

ü Korkea riittoisuus – vähäinen käyttömäärä

ü Liuotinaineeton

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Väri Vaaleanpunainen

Tiheys 1,0 kg/litra

Sideaine Akrylaattityyppinen polymeeridispersio

Asennusaika* Normaali huokoinen alusta: 45–60 min

Tiivis alusta: 2–2,5 h

Avoin aika*  Pysyvä tahmea kalvo (pölyttömissä 

olosuhteissa)

Kävelynkestävä Kuormitettavissa välittömästi, täysi 

lujuus 12 tunnin jälkeen

Kovettumisaika 30–120 minuuttia

Liiman riittoisuus 5–10 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat 

tulokset noin 20 ºC:ssa ja noin 60 %:n 

suhteellisessa kosteudessa

Varastoinnin kestävyys 12 kuukautta +10–20 °C:ssa. Suojeltava 

pakkaselta. 

* 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

30619614 5 L 5 kg 7311020081119

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. HUOM.! LVT-materiaalia liimatessa 

alustan on oltava tiivis, esim. betonia tai lattiatasoitetta. 

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. 90–

120 minuuttia, kunnes liima ei enää tunnu märältä kevyesti 

koskettaessa. Lado lattiamateriaali liimaan. Paina/hiero kaikki 

ilma pois lattiamateriaalin alta. 

Parhaan tuloksen saat mattojyrällä. HUOM.! Noudata 

ensisijaisesti lattiamateriaalivalmistajan ohjeita.  

5–10 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


