
STIX 720 POWER

HYÖDYT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

SEINÄ- JA LATTIALIIMA LAAJALLE KÄYTTÖALUEELLE

TUOTEKUVAUS
STIX A720 POWER on vähäpäästöinen vesipohjainen lattia- ja 

seinäliima, jolla on laaja käyttöalue. Se tarjoaa erittäin hyvät 

tarra- ja märkäliimausominaisuudet nopealla pitolujuuden 

kasvulla. Tuote täyttää sekä EC1 Plus- että M1-vaatimukset.

KÄYTTÖ
Lattioiden – sekä seinämateriaalien liimaukseen niin kuivissa 

kuin kosteissa sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi niin kaupal-

lisiin kiinteistöihin kuin yksityisasuntoihin. Hyvien levitysomi-

naisuuksien ansiosta tuote soveltuu myös projekteihin, joissa 

on suuria pintoja. Sopii käytettäväksi lattialämmityksen kans-

sa ja kestää myös pyörien vierintää. 

Suositellut materiaalit: 

ü LVT

ü Pehmeät vinyylimatot (taustapinnoitteella tai ilman)

ü Polyolefiinimatot primeroidulla taustalla

ü Kumi (3,5 mm asti)

ü Muovitaustainen linoleumi

ü Muovitaustaiset tekstiilimatot

ü Seinä – märkätilamatot, joiden PVC-paksuus on 

suurem-pi kuin 0,6 mm 

ü Hyvä ympäristövalinta, M1 ja EC1+

ü Levittyy helposti liimanlevittimellä tai telalla

ü Hyvät asennusominaisuudet, vahva tarttuvuus ja 

pitkä aukioloaika

ü Laaja käyttöalue, seinä- ja lattialiima

TUOTEOMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,30kg/litra

Sideaine Akrylaattipohjainen polymeeridispersio

Asennusaika* Märläliimaus: n. 0-30 min

Tarraliimaus: 30–60min

Avoin aika*  PVC: 60min 

Kumi: 30min

Kävelynkestävä 12 tuntia

Kovettumisaika 24–48 tuntia

Liimamenekki n. 4 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Paras tulos 

saavutetaan n. +20 °C ja n. 60 % SK.

Varastointi 1 vuosi +10 °C - +20 °C:ssa. Suojattava 

pakkaselta. 

* 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.

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30619998 10 L 13,0 kg 7311020081065

TUOTETIEDOT

12 h

4 m2/l



BOSTIK ASIAKASPALVELU

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

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata ensisijaisesti mattovalmistajan ohjeita, 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 +15 °C. Alustan 

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

% lastulevyllä. Ei-imevillä alustoilla, kuten korkealaatuiselle 

betonille, suositellaan levittämään vähintään 10 mm 

paksuinen kerros Bostikin lattiatasoitetta. 

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

tasoitusmassalle ja lastulevylle. 1. Sekoita liima hyvin. 2. 

Levitä liima lattialle hammastetulla lastalla. Liimaraidan 

korkeus pitää olla 2–3 mm. 3. Asenna matto suoraan märkään 

liimaan, tai jos halutaan voimakkaampaa tarttuvuutta, voidaan 

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

huolellisesti kiinni liimaan ja purista pois kaikki ilmataskut. 

Käytä mattojyrää parhaan lopputuloksen saamiseksi. 5. 
Tarkista, että liima ja matto ovat kauttaaltaan kosteita.

Tarraliimaus: Tiiviin päällysteen liimaus ei-imevälle 

alustalle. Parhaan lopputuloksen saamiseksi suositellaan 

lattian tasoitusta 2–3 mm tasoitusmassakerroksella, anna 

tasoitteen kuivua kokonaan. Tämän jälkeen liimaus voidaan 

tehdä imevien alustojen ohjeiden mukaan. 1. Sekoita liima 

hyvin. 2. Levitä liima alustalle hammastetulla lastalla 

(jos päällyste on erittäin tiivis). Odotusaika n. 30-60 min.  

3. Vaihtoehto: Aseta matto märkään liimaan ja nosta se sitten 

ylös ja ilmaa sitä 20–30 minuuttia. 4. HUOM! Tarraliimauksessa

on tärkeää, että päällyste hierretään kiinni erittäin huolella,

jotta saadaan paras tarttuvuus. Käytä mattojyrää parhaan

lopputuloksen saamiseksi. 5. Tarkista, että liima ja matto ovat 

kauttaaltaan kosteita.

LIIMAUS SEINÄLLE: 
HUOM! Seinämatot on aina märkäliimattava.
Huolehdi, että seinä on puhdas, vahva, pölytön ja imevä. 

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

perlon-telalla. Älä levitä liimaa suuremmalle pinta-alalle

kuin se, minkä saa asennettua 30 minuutissa riippuen alustan 

huokoisuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. 3. Asenna 

matto märkään liimaan imevälle alustalle. Jos alusta on

vahvasti imevä, pohjusta se liimalla, joka on laimennettu

suhteessa 1:4. 4. Asenna matto joko horisontaali- tai

vertikaalimenetelmää käyttäen riippuen mattovalmistajan

ohjeista. 5. Hierrä matto erittäin huolella kiinni liimaan niin,

että kaikki ilma puristuu pois.

3-6 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 

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuum-

me ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja koke-

mukseemme. Ne ovat tarkoitettuja auttamaan käyttäjää saamaan parhaan 

mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, 

emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

VASTUU

TAUSTA LIIMANLEVITIN LIIMAMENEKKI
Sileä tausta – ei-

imevä alusta

Liimapuikko n° A4 n. 6 m²/l

Sileä tausta – imevä alusta Liimapuikko n° A2 n. 4-5 m²/l

Karkeampi tausta Liimapuikko n° B1 n. 4-4,5 m²/l

Epätasainen tausta, esim. 

neulahuopa

Liimapuikko n° B2 n. 3-4 m²/l




