
WOOD A550 CLASSIC

HYÖDYT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

VESIPOHJAINEN PARKETTILIIMA

TUOTEKUVAUS
WOOD A550 on vesipohjainen liima, jossa on vahva 

leikkauslujuus ja korkea kuiva-ainepitoisuus. Erittäin matalat 

päästöarvot omaava, ympäristöystävällinen tuote täyttää 

EC1-vaatimustason.

KÄYTTÖ
Käsittelemättömän parketin sekä lamelliparketin, massiivi-

parketin ja mosaiikkiparketin liimaukseen imeville alustoille. 

Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. 

Suositellut materiaalit: 
ü Käsittelemätön lamelliparketti

ü Käsittelemätön massiiviparketti

ü Käsittelemätön mosaiikkiparketti

ü Vahva leikkauslujuus 

ü Korkea kuiva-ainepitoisuus

ü Liuotinaineeton

ü Helppo puhdistaa vaatteista ja työkaluista

TUOTEOMINAISUUDET
Väri Valkoinen

Tiheys 1,4 kg/l

Sideaine Akrylaattipohjainen polymeeridispersio

Asennusaika* 15 minuuttia tai niin kauan kuin liima on 

kauttaaltaan kosteaa

Kävelynkestävä 12 tuntia

Kovettumisaika 24–48 tuntia

Liimamenekki n. 1 m²/l

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Paras tulos 

saavutetaan n. +20 °C ja n. 60 % SK.

Varastointi 12 kuukautta +10 - +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

30619902 10 l 14 kg 7311020081096

TUOTETIEDOT

12 h

2 m2/l



BOSTIK ASIAKASPALVELU

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

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

TURVALLISUUS

ALUSTAN VALMISTELU
Noudata ensisijaisesti parkettivalmistajan ohjeita, 

seuraavaa voi käyttää vain täydentävänä liimausohjeena. 

Puulattiamateriaalia on säilytettävä tilassa toimittajan 

ohjeiden mukaan, ja asennus on tehtävä samoissa olosuhteissa. 

Normaalisti totutus kestää 8 päivää SK:n ollessa 35–65 % ja 

lämpötilan +18 – +23°C. 

Lattialämmityksen päälle asennettaessa sammuta 

lattialämmitys 48 tuntia ennen parketin asennusta. 

Odota vähintään viikko asennuksen jälkeen, ennen kuin 

lattialämmitystä aletaan nostaa vaiheittain. 

Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä 

siinä saa olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Pinnan poikkeama 

saa yleensä olla korkeintaan ±3 mm 2 metrillä, mutta se 

voi vaihdella tarpeen mukaan. Mahdolliseen tasoitukseen 

suositellaan käyttämään tarkoitukseen sopivaa Bostikin 

lattiatasoitetta. Ei-imevillä alustoilla, kuten korkealaatuiselle 

betonille asennettaessa, suositellaan levittämään vähintään 

10 mm paksuinen kerros Bostikin lattiatasoitetta. Jos olet 

epävarma alustasta, konsultoi aina Bostikin teknistä palvelua. 

Alustan kosteus ei saa ylittää 50 % SK massiiviparketilla ja 60 

% SK lamelliparketilla. Noudata parkettivalmistajan ohjeita. 

Huomio - parkettia ei saa liimata alustaan, josta nousee 

kosteutta.

LEVIT YSTAPA
1. Levitä liima lattiaan hammastetulla lastalla. Levitä kerrallaan 

vain sen verran liimaa, mitä ehdit asentaa 15 minuutissa.

2. Asenna parketti märkään liimaan ja paina huolella kiinni.

Noudata parkettivalmistajan ohjeita koskien rasitusta ja

parketin ponttiliimausta. Puulattiaa voi hioa ja pintakäsitellä

aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua. Huomio! WOOD A550

CLASSIC sisältää vettä, joka voi turvottaa puuta. Huomio!  
Ainoastaan käsittelemätön parketti tulee liimata WOOD
A550 CLASSIC:lla, sillä hionta tapahtuu liimauksen jälkeen. 
Valmiiksi käsitellyn eli ns. kevytparketin liimaukseen

suositellaan WOOD H500 MAXI BOND:a, joka ei sisällä vettä.

Pintakäsittely/puhdistus voidaan tehdä aikaisintaan vasta, kun 

lattia on kuivunut 7 vuorokautta lämpötilan ollessa +18 – +22 

°C ja SK:n 40–70 %. 

1–2 m²/l riippuen alustasta ja valitusta levitysmenetelmästä 

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10 °C - +20 °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 tarkoi-

tettuja auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun 

käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta 

tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

VASTUU




