
STIX A600 EVOLUTION

EDUT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN, KORKEALAATUINEN LATTIA- JA 
SEINÄLIIMA

TUOTEKUVAUS
STIX A600 on ympäristöystävällinen, vesipohjainen lattia- ja 

seinäliima, jolla on yleisimmille lattiamateriaaleille sopiva laaja 

käyttöalue. Erittäin hyvät märkä- ja tarraliimausominaisuudet 

sekä vahva asennustarttuvuus ja nopea pitolujuuden 

kasvu. Innovatiivisen pienen ominaispainon ansiosta tuote 

on erittäin helposti levittyvä ja sillä on pitkä avoin aika. 

Ympäristöystävällisellä liimalla on pienet päästöarvot, joten 

se täyttää sekä EC1 Plus että M1-vaatimukset. 

K ÄY TTÖ
Ympäristöystävällinen yleisliima on tarkoitettu pehmeille 

lattiamateriaaleille, erilaisilla taustamateriaaleilla 

varustetuille homogeenisille ja heterogeenisille PVC-

matoille, linoleum –ja akustisille kumimatoille sekä 

seinäpaneeleille. Sopii myös märkätiloihin, joissa 

käytetään PVC-mattoja ja -seinämateriaaleja. Sopii sekä 

yksityis- että julkisiin rakennuksiin.

 Suositellut materiaalit: 

ü Pehmeät vinyylimatot (taustapinnoitteella tai ilman)

ü Polyolefiinimatot, joissa on esikäsitelty tausta

ü Kumi (enint. 3,5 mm)

ü Muovitaustainen linoleumi

ü Muovitaustaiset tekstiilimatot

ü Seinä – märkätilamatot, joissa PVC-kerros on paksumpi kuin 

0,6 mm

ü Erinomaiset levitysominaisuudet, innovatiivisen pienen 

ominaispainon ansiosta erittäin helposti levittyvä

ü Minimaalinen ympäristövaikutus

ü Vahvasti tarttuva, vahva alkutartunta

ü Laaja käyttöalue, seinä- ja lattialiima

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,0 kg/litra

Sideaine Akrylaattimainen polymeeridispersio

Asennusaika* Märkäliimaus: n. 0–30 min

Tarraliimaus: 30–60 min

Avoin aika*  PVC: 60 min

Kumi: 30 min

Kävelynkestävä 12 tuntia

Kovettumisaika 24–48 tuntia

Liiman riittoisuus n. 5 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Paras 

tulos saadaan n. 20 ºC:ssa ja n. 60 %:n 

RF-arvolla

Varastointikestävyys 12 kuukautta +10...+20 °C:ssa. Suojattava 

jäätymiseltä. 

* Nämä arvot on mitattu + 23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa nor-
maalisti imevällä alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen nämä arvot voivat 
poiketa yllä mainituista

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30619924 10 l 10 kg 7311020081171

TUOTETIEDOT

12 h

5m2/l



BOSTIK ASIAKASPALVELU

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

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata lähinnä mattovalmistajan ohjeita, sillä alla olevat 

täydentävät tiedot koskevat vain itse liimausta. Pinnan on 

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

olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen 

suositellaan tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. 

Betonialustalle liimattaessa kosteuspitoisuus ei saa ylittää 

RT-korteissa määriteltyjä ohjearvoja. Liiman, pinnoitteen 

ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Alustan 

suhteellinen kosteus (RF) ei saa ylittää 85 % betonilla ja 8–12 

% lastulevyllä. Imemättömille alustoille ja korkealaatuiselle 

betonille suositellaan levitettäväksi Bostikin lattiatasoitetta 

vähintään 10 mm:n kerros. 

LEVIT YSMENETELMÄ
LIIMAUS LATTIALLE 
Märkäliimaus: Liimaus huokoisen alustan, betonin, 

tasoitusmassan ja lastulevyn päälle. 1. Sekoita liima hyvin. 

2. Levitä liima lattialle hammastetulla lastalla. Liimaraidan

korkeuden tulee olla 2–3 mm. 3. Asenna matto suoraan märän 

liiman päälle, ja jos halutaan voimakkaampaa tarttuvuutta,

asennusaikaa voidaan pidentää n. 20–30 minuuttiin. 4. Hierrä 

matto huolellisesti kiinni liimaan ja purista kaikki ilmataskut

pois. Paras tulos saadaan mattojyrällä. 5. Tarkista, että liima

kostuttaa maton riittävästi. 

Tarraliimaus: Liimaus imemättömille alustoille, joissa on

tiiviit päällysteet. Parasta tulosta varten suositellaan lattian 

tasoittamista 2–3 mm:n tasoitusmassalla, joka annetaan

kuivua täysin. Sen jälkeen liimaus voidaan suorittaa imeville

alustoille suositusten mukaan. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä

liima alustalle hammastetulla liimalastalla (jos pinnoite on

hyvin tiivis). Odotusaika n. 30–60 min. 3. Vaihtoehto: Asenna

matto märälle liimalle ja nosta se sitten ylös ja anna ilmastua 

20–30 minuuttia. 4. HUOM! Tarraliimauksessa on tärkeää,

että pinnoite hierretään kiinni hyvin huolellisesti, jotta

saadaan paras tarttuvuus. Paras tulos saadaan mattojyrällä.

5. Tarkista, että liima kostuttaa maton riittävästi.

LIIMAUS SEINÄLLE
HUOM! Seinämatot tulee aina märkäliimata
Pidä huoli, että seinä on puhdas, vahva, pölytön ja imevä. 

1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima tasaisesti seinälle

nailontelalla. Telaa enintään n. 30 minuutissa asennettava

pinta-ala riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja

ilmankosteudesta. 3. Asenna matto märälle liimalle, kun

alusta on imevä. Pohjusta laimennetulla liimalla suhteessa

1:4, jos alusta on voimakkaasti imevä. 4. Asenna matto

mattovalmistajan ohjeiden mukaan joko vaakaan tai pystyyn.

5. Hierrä matto kiinni hyvin huolellisesti, jotta kaikki ilma

puristuu pois.

4-6 m²/litra alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen 

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10...+20 °C:n lämpötilassa. Suojattava 

jäätymiseltä.

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan 

mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 

Käyttöturvallisuustiedote on pyynnöstä saatavissa. 

Pidä pakkaus tai etiketti käsillä, jos sinun täytyy hakeutua 

lääkärin hoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Jos liimaa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä. 

Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa on joutunut iholle. 

www.bostik.fi 

Esittämämme tekniset tiedot, kuten ohjeet ja suositukset perustu-

vat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoi-

tettu käyttäjän avuksi ja parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Ko-

ska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, emme ota mitään vastuuta 

tuotteen käytön lopputuloksista.

VASTUU

TAUSTA LIIMAN LEVITIN LIIMAN RIIT-
TOISUUS

Sileä tausta – 

imemätön alusta

Hammastus A4 n. 6 m²/l

Sileä tausta – 

imevä alusta

Hammastus A2 n. 5 m²/l

Karhea tausta Hammastus B1 n. 4–5 m²/l

GLASS BALL -TEKNOLOGIA

Bostikin Glass Ball -teknologia perustuu pieniin lasirakeisiin ja 

huolellisesti valittuihin raaka-aineisiin. Tällä edistyksellisellä 

teknologialla voidaan alentaa tiheyttä merkittävästi ja 

samalla säilyttää erinomainen suorituskyky. Pieni tiheys 

antaa liimalle tasaisen ja kermamaisen koostumuksen ja 

erinomaiset levitysominaisuudet. 

Lisäksi alhaisen painon ansiosta kuljetukseen ja CO2-

päästöihin liittyvä ympäristövaikutus on pieni.




