
EDUT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

STIX A500 COMBI
SEINÄ- JA LATTIALIIMA LAAJALLA KÄYTTÖALUEELLA

TUOTEKUVAUS
STIX A500 COMBI on vesipohjainen lattia- ja seinäliima laajalla 

käyttöalueella ja se sopii tavallisimmille lattiamateriaaleille. 

Erittäin hyvät märkä- ja tarraliimausominaisuudet 

sekä vahva alkutartunta ja nopea pitolujuuden kasvu. 

Ympäristöystävällinen alhaisilla emissioarvoilla, täyttää 

vaatimustasot EC1 Plus ja M1. 

KÄYTTÖ
Lattian ja seinämateriaalien liimaukseen sekä kuivissa että 

märissä tiloissa sisällä. Sopii kaupallisiin rakennuksiin sekä yk-

sityisasuntoihin. Hyvien levitysominaisuuksien vuoksi tuote 

sopii myös suurempien pintojen projekteihin. Sopii lattialäm-

mitykseen ja läpäisee pyörällisen tuolin testin. 

Suositellut materiaalit: 
ü Tekstiililaatat

ü Pehmeät vinyylimatot (pohjamateriaalilla tai ilman)

ü Polyolefiinimatot praimatulla taustalla

ü Kumi (enintään 3,5 mm)

ü Linoleumi muovitaustalla

ü Tekstiilimatot muovitaustalla

ü Seinä – märkätilamatot PVC-kerroksella, jonka paksuus 

on yli 0,6 mm

ü Hyvä ympäristövalinta, M1 ja EC1+

ü Helppo levittää liimanlevittimellä tai telalla

ü Hyvät asennusominaisuudet, hyvä tartunta ja 

pitkä aukioloaika

ü Laaja käyttöalue, seinä- ja lattialiima

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,27 kg/litra

Sideaine Akrylaattityyppinen polymeeridispersio

Asennusaika* Märkäliimaus: noin 0–30 min

Tarraliimaus: 30–60 min

Avoin aika*  PVC: 60 min

Kumi: 30 min

Kävelynkestävä 12 tuntia

Kovettumisaika 24–48 tuntia

Liiman riittoisuus Noin 4 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat 

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

suht. kost.

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

pakkaselta. 

* Nämä arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa nor-
maalilla huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat 
poiketa yllä olevista

TUOTETIEDOT

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30619630 10 L 12,7 kg 7311020081034

4 m2/l

12 h



BOSTIK ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi
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LEVITYSOHJEET KÄYTTÖ

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata ensisijaisesti mattovalmistajan ohjeita. Alla on 

ainoastaan täydentäviä tietoja itse liimausta varten. Alustan 

on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä siinä saa 

olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen 

suositellaan tarkoitukseen sopivaa Bostik-lattiatasoitetta. 

Betonialustaan liimatessa kosteus ei saa ylittää RT-korteissa 

määriteltyjä enimmäisarvoja. Liiman, pinnoitteen ja alustan 

lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Suhteellinen kosteus 

alustassa ei saa ylittää 85 % betonilla ja 8–12 % lastulevylle. 

Ei-imukykysille alustoille, kuten korkeasuoritteiselle 

betonille, suositellaan vähintään 10  mm:n paksun Bostik-

lattiatasoitekerroksen levittämistä. 

LEVITYSTAPA
LIIMAUS LATTIALLE: 
Märkäliimaus: Liimaus imevälle alustalle, betonille, 

tasoitemassalle ja lastulevylle. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä 

liima lattialle hammastetulla lastalla. Liimaraitojen korkeuden 

tulee olla 2–3 mm. 3. Laita matto suoraan märälle liimalle tai jos 

halutaan vahvempi tartunta, asennusaikaa voidaan pidentää 

20–30 minuuttiin. 4. Hiero matto huolellisesti liimaan ja paina 

kaikki ilmataskut pois. Parhaan tuloksen saat mattojyrällä. 5. 

Tarkista, että kostuminen liiman ja maton välillä on hyvä.  

Tarraliimaus: Liimaus ei-imeville alustoille tiiviillä pinnoitteilla. 

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme lattian 

käsittelyä 2–3 mm:n kerroksella tasoitemassalla. Anna 

tasoitteen kuivua kokonaan. Liimauksen voi sitten tehdä 

huokoisen alustan suositusten mukaan. 1. Sekoita liima hyvin. 

2. Levitä liima alustalle hammastetulla lastalla (jos pinnoite on 

hyvin tiivis). Odotusaika noin 30–60 min. 4. Vaihtoehto: Aseta 

matto märälle liimalle ja nosta se sitten ylös ja anna kuivua 20–

30 minuuttia. 5. HUOMIO! Tarraliimauksessa on tärkeää, että

pinnoite hierotaan hyvin huolellisesti parhaan tarttuvuuden

saavuttamiseksi. Parhaan tuloksen saat mattojyrällä. 6.

Tarkista, että kostuminen liiman ja maton välillä on hyvä.

LIIMAUS SEINÄLLE: 
HUOMIO! Seinäpinnoitteiden liimauksessa tulee aina käyttää 

märkäliimausta. Huolehdi, että seinä on puhdas, vahva, 

pölytön ja imukykyinen. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima 

tasaisesti seinälle perlontelalla. Älä rullaa suurempaa aluetta 

kuin voit asentaa noin 30 minuutin aikana riippuen alustan 

imukyvystä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta. 3. Asenna 

matto märkään liimaan huokoiselle alustalle. Pohjusta 

voimakkaasti huokoinen alusta laimennetulla liimalla 1:4. 4. 

Asenna matto vaaka- tai pystysuunnassa mattovalmistajan 

ohjeiden mukaan. 5. Hiero matto kiinni huolellisesti, jotta ilma 

poistuu.

3–6 m²/l alustasta ja valitusta levitystavasta riippuen. 

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10–20 °C. Suojeltava jäätymiseltä.

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan 

mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 

Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyydettäessä. 

Pidä pakkaus tai etiketti käsillä, jos sinun täytyy hakeutua 

lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos 

tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä. 

Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa pääsee kosketuksiin 

ihon kanssa. www.bostik.fi 

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

TAUSTA LIIMANLEVITIN LIIMAN RIIT-
TOISUUS

Tasainen tausta – ei-huo-

koinen alusta 

Liimapuikko n° A4 Liimapuikko n° A4

Tasainen tausta – 

Huokoinen alusta

Liimapuikko n° A2 Noin 4–5 m²/l

Vähemmän tasainen 

tausta

Liimapuikko n° B1 Noin 4–4,5 m²/l




