
WOOD H500 MAXI BOND

EDUT/OMINAISUUDET

KÄYTTÖALUE

PARKETTILIIMA KORKEALLA SUORITUSKYVYLLÄ

TUOTEKUVAUS
MS-polymeeripohjainen, liuotinaineeton ja vedetön. Antaa 

joustavan liimasauman, joka on alkalistabiili ja jossa on ääntä 

vaimentavat ominaisuudet. Erittäin vähäpäästöinen eikä 

se sisällä vettä, haihtuvia liuotinaineita ja isosyanaatteja. 

Ympäristöystävällinen erittäin alhaisilla päästöarvoilla, 

täyttää vaatimustasot EC1 Plus sekä M1. 

KÄYTTÖ
Sopii useimpien puulajien liimaukseen;

käsitellyt ja käsittelemättömät lattiat, lamelli-, sauva- ja 

mosaiikkiparketit. Alusta voi olla betonia, tasoitettuja pinto-

ja, vaneria tai lastulevyä, ääntä vaimentavaa materiaalia, ku-

ten kumikorkkia jne. 

Suositellut materiaalit: 
ü Useimmat parkettilattiatyypit – käsittelemättömät, 

lamelli tai sauvaparketti

ü Useimmat puulajit – esim. mänty, tammi, pyökki, koivu, 

bambu

ü Laminaattilattia

ü Mosaiikkiparketti

ü Kiinteille puulattioille – enintään 200 mm leveille ja 

23 mm paksuille

ü Ääntä vaimentava – jopa 12 dB akustiikkalevyillä

ü Ympäristöystävällinen vaihtoehto,erittäir 

vähäpäästöinen

ü Sopii lattialämmitykseen 

ü Vahva liimauskyky

* Arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalisti 
huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat poiketa yllä 
olevasta

TUOTTEEN OMINAISUUDET
Väri Vaalean ruskea

Tiheys 1,7 kg/litra

Sideaine Akrylaattityyppinen polymeeridispersio

Avoin aika* 15 minuutin kuluessa tai niin pitkään kuin  

täydellinen kastuminen tapahtuu

Kävelynkestävä 24 tuntia

Kovettumisaika 24–48 tuntia

Liiman riittoisuus Noin 1 m²/l

Vetolujuus H500 Maxi Bond täyttää niiden par-

kettimateriaalien vaatimukset, jotka 

vaativat vähintään 2,0 MPa:n alustan 

vetolujuuden

Työolosuhteet Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat 

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

suhteellisessa kosteudessa

TUOTENRO PAKKAUS KOKO EAN

30620400 8 l, 2 pussia 14 kg 7311020081089

TUOTETIEDOT

24 h

1 m2/l
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LEVITYSOHJEET KÄYTTÖ

VARASTOINTIAIKA

PUHDISTUS

ALUSTAN VALMISTELU

Noudata ensisijaisesti lattian valmistajan ohjeita. Alla olevat 

ohjeet ovat vain täydentäviä ohjeita itse liimausta varten. 

Puulattian materiaali tulee esikäsitellä tuotteen toimittajan 

ohjeiden mukaan ja asennus tulee tapahtua samoissa 

olosuhteissa. Tavallisesti esikäsittely tapahtuu noin 8 päivän 

aikana 35–65  % suhteellisessa kosteudessa ja lämpötilassa 

+18–23 ºC. 

Lattialämmitys – sammuta lattialämmitys 48 tuntia 

ennen lattiamateriaalin asennusta. Odota vähintään viikko 

asennuksen jälkeen ennen kuin lattialämmitystä nostetaan 

vähitellen. 

Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, 

liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä tai vanhaa 

maalia. Tavallisissa tapauksissa epätasaisuudet  

enintään ± 3 mm 2 metrin matkalla, mutta tämä voi 

vaihdella vaatimuksista riippuen. Mahdolliseen tasoitukseen 

suosittelemme tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. 

Ei-huokoiselle alustalle, kuten korkealaatuiselle betonille, 

suosittelemme vähintään 10 mm:n paksuista kerrosta Bostikin 

lattiatasoitetta. Jos olet epävarma alustasta, kysy aina neuvoa 

Bostikin teknisestä palvelusta.

Vetolujuuden alustassa tulee olla vähintään 1,5 MPa. 

Massiiviparketin liimaamiseen vaaditaan vähintään 2,0 MPa:n 

vetolujuus sekä enintään 65  %:n suhteellinen kosteuden 

alustassa. Liiman menekki massiiviparketille on 1 m²/litra. 

Maxi-Bond-parkettiliimaa voi käyttää tiettyjen puulattioiden 

liimaukseen betonialustalla tasoitemassan kanssa tai ilman 

sitä. Suhteellisen kosteuden tulee olla korkeampi kuin 65 %. 

Muille parkettimateriaaleilla suhteellinen kosteus alustassa 

ei saa tavallisesti ylittää 65  %. Noudata ensisijaisesti lattian 

valmistajan ohjeita.

Liima levitetään liimalastalla, joka antaa täysin peittävän 

liimakalvon alustaa vasten.

HUOM. – Liimausta ei saa tehdä alustalle, jossa on olemassa 
nousevan kosteuden riski. 

LEVIT YSTAPA
Levitä liimaa alustalle hammastetulla lastalla  

2 m²/litra alueelle, joka on päällystettävissä 20 minuutissa. 

Asenna ja paina lattiamateriaali märkään liimaan, odotusaikaa 

ei tarvita. Huolehdi, että kastuminen tapahtuu kauttaaltaan. 

Jos betonialustan suhteellinen kosteus on yli 85  % tai jos 

liimataan massiiviparkettia, liima tulee levittää liimalastalla l 

m²/litra ja liimakalvon tulee olla täysin peittävä alustaa vasten. 

Jälkikäsittely: Parkettilattian kuormitus ja pintakäsittely 

voi tapahtua aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua. Jätä 

puulattialle tilaa laajentua seinien ja lattian väliin. Noudata 

tuotteen toimittajan asennusohjeita ja suosituksia 

liikuntasaumoille.

1–2 m²/l alustasta ja levitystavasta riippuen

18 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa 

pakkauksessa +10–20 °C:ssa. Ei saa jäätyä.

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan 

mekaanisesti tai lakkabensiinillä. 

TAUSTA LIIMALASTA LIIMAN RIIT-
TOISUUS

Tavallinen parketti Liimapuikko n° B3 Noin 2 m²/l

Massiiviparketti Erityisesti parkettilii-

malle

Noin 1 m²/l

TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyydettäessä. 

Ota pakkaus tai etiketti mukaan, jos sinun täytyy hakeutua 

lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos 

liimaa pääsee kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele 

välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa 

pääsee kosketuksiin ihon kanssa. www.bostik.se 

Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme pe-

rustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoi-

tettu auttamaan käyttäjää ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun 

käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta 

tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

VASTUU




