
STIX A510 LINO
FÖRDELAR/EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

PRODUKTBESKRIVNING
STIX A510 LINO är ett vattenburet golvlim för linoleum-material.

Mycket goda monteringsegenskaper med en hög limstyrka.

Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller M1.

ANVÄNDNING
Golvlim med en hög torrhalt framtagen för linoleummaterial

med jutebaksida, nålfiltmattor, textilmattor och vinylplattor

med baksida av polyesterfilt. Avsett för våtlimning på sugan-

de underlag. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rull-

lande stol.

Rekommenderade material:
ü Linoleummaterial med jutebaksida

ü Plastmattor med filtbaksida

ü Vinylplattor med filtbaksida

ü Nålfiltmattor

ü Heltäckande mattor med baksida av jute

ü Korkmaterial

ü Textil

ü Hög limstyrka

ü Bra miljöval – M1

ü Bra monteringsegenskaper

ü Sunda Hus klass xxx

ü Klass xxx i Byggvarubedömningen

PRODUKTEGENSKAPER
Färg Vit

Densitet 1,35 kg/liter

Bindemedel Polymerdispersion av akrylattyp

Monteringstid* 10-15 min

Öppentid*  0-15 min

Gångbar 12 timmar

Härdningstid Vid limning av material där ena ytan är

sugande uppnås god hållfasthet inom 1 

dygn. Sluthållfasthet uppnås efter 4-7 

dygn.

Limåtgång 3-4 m²/L. Se rekommenderad limmängd 

för respektive material.

Arbetsförhållanden Temperatur minst +15°C. Bästa resultat 

uppnås vid ca 20ºC och ca 60 % RF

Lagringsbeständighet 1 år 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

PRODUKTINFORMATION

ART. NR FÖRPACKNING VOLYM EAN

30619395 10 L 13,5 kg 7311020081041

HYÖDYT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

LATTIALIIMA LINOLEUMILLE

TUOTEKUVAUS
STIX A510 on vesipohjainen lattialiima linoleumimateriaaleille. 

Sillä on erittäin hyvät asennusominaisuudet ja voimakas 

tartunta. Ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen tuote 

täyttää M1-vaatimukset. 

KÄYTTÖ
Korkean kuiva-ainepitoisuuden omaava lattialiima, joka on ke-

hitetty juuttitaustaisille linoleumimateriaalille, neulahuopa-

matoille, tekstiilimatoille ja polyesterihuopataustaisille vinyy-

lilaatoille. Tarkoitettu märkäliimaukseen imeville alustoille. 

Sopii käytettäväksi lattialämmityksen kanssa ja kestää myös 

pyörien vierintää. 

Suositellut materiaalit: 
ü Juuttitaustaiset linoleumimateriaalit

ü Huopataustaiset muovimatot

ü Huopataustaiset vinyylilaatat

ü Neulahuopamatot

ü Juuttitaustaiset kokolattiamatot

ü Korkkimateriaalit

ü Tekstiili

ü Voimakas tartunta

ü Hyvä ympäristövalinta – M1

ü Hyvät asennusominaisuudet

TUOTEOMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,35 kg/litra

Sideaine Akrylaattipohjainen polymeeridispersio

Asennusaika* 10–15 min

Avoin aika*  0–15 min

Kävelynkestävä 12 tuntia

Kovettumisaika Liimattaessa materiaaleja, joista toisessa 

on imevä pinta, saavutetaan hyvä 

pitolujuus vuorokaudessa. Lopullinen 

pitolujuus saavutetaan 4–7 vuorokauden 

kuluttua.

Liimamenekki 3-4 m²/l Katso valitulle materiaalille 

suositeltu liimamäärä.

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Paras tulos 

saavutetaan n. +20 °C ja n. 60 % SK.

* Nämä arvot on mitattu, kun lämpötila on +23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 
50 % ja alusta normaalisti imevä. Arvot voivat poiketa yllä esitetyistä riippuen 
alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

TUOTETIEDOT

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30619395 10 L 13,5 kg 7311020081041



BOSTIK ASIAKASPALVELU

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

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata ensisijaisesti mattovalmistajan ohjeita. Tämä on 

erityisen tärkeää päällystettäessä linoleumilla. Seuraavaa 

voi käyttää vain täydentävänä liimausohjeena. Alustan on 

oltava puhdas, sileä, vahva, pölytön ja liaton eikä siinä saa olla 

liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen 

suositellaan käyttämään tarkoitukseen sopivaa Bostikin 

lattiatasoitetta. Betonialustaan liimatessa kosteus ei saa 

ylittää RT-korteissa annettuja ohjearvoja. Liiman, päällysteen 

ja alustan lämpötila on oltava vähintään +18 °C, ilmankosteus 

korkeintaan 60 % SK. Päällystettäessä puupohjaista 

levymateriaalia on erityisen tärkeää, että levyt ovat hyvin 

kuivuneet, jotta vältetään ilmakuplien muodostuminen ja 

saumojen kohoaminen.  Maksimaalinen kosteus lastulevylle 

on 11-12 paino-% ja puukuitulevylle 9 paino-%. HUOM!  

Betonialustan SK:n mittauksen tulee suorittaa pätevä 

tarkastaja.

Ei-imevillä alustoilla, kuten korkealaatuiselle betonille, 

suositellaan levittämään vähintään 10 mm paksuinen kerros 

Bostikin lattiatasoitetta. 

LEVITYSTAPA
MÄRKÄLIIMAUS IMEVÄLLE ALUSTALLE: 
1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima lattiaan puhtaalla

hammastetulla lastalla. Liimaraidan korkeus pitää olla 2–3

mm. Liiman menekki on linoleumille n. 3–4 m²/litra. 3. Aseta

päällyste suoraan märkään liimaan ja tarkista kastuminen

maton ns. ”ilmastuksella”. Asennusaika on normaalisti 10–

15 min. 4. Hierrä päällyste huolella kiinni liimaan, jotta ei

synny ilmakuplia. Käytä mattojyrää parhaan lopputuloksen

saamiseksi.

3-4 m²/l riippuen alustasta ja valitusta levitystavasta 

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10 °C - +30 °C:ssa. Suojattava pakkaselta.

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan 

mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 

Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla pyydettäessä. 

Pidä pakkaus tai etiketti käden ulottuvilla, jos sinun 

on hakeuduttava lääkärihoitoon. Säilytettävä lasten 

ulottumattomissa. Jos liimaa joutuu kosketuksiin silmien 

kanssa, huuhtele ne välittömästi vedellä. Pese iho vedellä 

ja saippualla, jos se on joutunut kosketuksiin liiman 

kanssa. www.bostik.fi 

Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme pe-

rustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne ovat tar-

koitettuja auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun 

käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta 

tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

VASTUU

LATTIAMATERIAALI LIIMALEVITIN LIIMAMENEKKI
Juuttitaustainen Liimapuikko n° B1 n. 4 m²/l

Tekstiilimatto Liimapuikko n° B1 n. 3 m²/l


