
TUOTEKUVAUS
StarTac Combi on liuotinaineeton, matalapäästöinen dispersioliima, jolla on erinoimaiset märkä- ja tarraliimausominaisuudet sekä 
hyvä asennustarttuvuus ja nopea pitolujuuden kasvu. Helppo levittää liimakammalla tai telalla.  Täyttää EC1 vaatimustason, 
EMICODE. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1.

KÄTTÖALUE

taustattomien linoleumi mattojen liimaukseen. Linoleumimattojen, joissa ei ole vaahtotaustaa, liimaukseen suositellaan käytettäväksi 
Bostik Startac Lino Linoleumiliimaa. Seinämateriaalit: Taustaisten ja taustattomien vinyylimattojen, joissa on vähintään 0,6 mm 
PVC-kerros, liimaukseen.

TYÖOHJE
Noudata ensisijaisesti materiaalivalmistajan ohjeita. Alla olevat ovat ainoastaan täydentäviä ohjeita itse liimausta varten.   Valmistelut 
Alustan on oltava puhdas, sileä ja pölytön. Vanhat liiman- tai maalinjäänteet on poistettava. Mahdolliset epätasaisuudet tasoitetaan 
alustalle sopivalla Bostik Lattiatasoitteella. Liimattaessa betonialustalle kosteus ei saa ylittää AMA Hus annettuja ohjearvoja.  Liiman, 
päällysteen ja alustan pitää olla lämpötilaltaan väh.  +15°C.  Alustan suhteelliinen kosteus (SK) ei saa ylittää 85%.  LIIMAAMINEN 
LATTIAAN Märkäliimaus Liimaaminen imeville alustoille, betonille, tasoitteelle ja lastulevylle. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima 
lattiaan hammastetulla lastalla. Liimaraidan korkeuden pitää olla 2-3 mm. 3. Asenna matto suoraan märkään liimaan. Haluttaessa 
voimakkaampaa välitöntä asennustarttuvuutta voidaan asennusaikaa pidentää n. 20-30 minuuttia. 4. Hierrä matto huolellisesti 
liimaan ja purista pois mahdolliset ilmakuplat. Parhaan tuloksen saamiseksi, käytä mattotelaa. 5. Tarkista että liima kostuttaa maton 
taustan hyvin.  Tarraliimaus Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan pinta tasoitettavaksi 2-3 mm kerroksella 
tarkoitukseen soveltuvaa lattiatasoitetta. Anna tasoitekerroksen kuivua kokonaan.  Liimaus voidaan tämän jälkeen suorittaa 
märkäliimaus- ohjeitten mukaisesti. Tiiviin päällysteen liimaus ei-imevälle alustalle (tarraliimaus) 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä 
liima alustalle hammastetulla lastalla (mikäli pinnoite on erityisen arka epätasaisuuksille, pitää hienohampaista lastaa käyttää). 3. 
Anna liiman kuivua kunnes se ei enää kostuta sormea siihen kevyesti koskettaessa. Odotusaika n.30-60 min. 4. Vaihtoehtoisesti: 
Aseta matto märälle liimalle, ja vedä se sen jälkeen ylös ja anna kuivua n. 20-30 minuuttia. 5. HUOM! Tarraliimattaessa on tärkeää 
että pinnoite hierotaan tarkasti kiinni, jotta saadaan paras tarraominaisuus. Parhaan tuloksen saamiseksi, käytä mattotelaa. 6. 
Tarkista että liima kostuttaa maton taustan hyvin.  LIIMAAMINEN SEINÄLLE Märkäliimaus Seinän on oltava puhdas, pölytön ja 
imevä. HUOM! Seinämatot on aina märkäliimattava. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima tasaisesti seinälle. Käytä perlon telaa. 
Älä levitä liimaa laajemmalle pinta-alalle kuin mitä pystytään asentamaan n. 30 minuutissa, riippuen alustan tiheydestä, lämpötilasta 
ja ilman kosteudesta. 3. Mikäli alusta on voimakkaasti imevä, suorita pohjustus 1:4 ohennetulla liimalla. 4. Asenna seinänpäällyste 
vaaka- tai pystysuorana asennuksena päällystemateriaalin valmistajan ohjeen mukaisesti. 5. Tärkeintä on, että päällysteen kiinni 
hiertäminen alustaan suoritetaan mahdollisimman huolellisesti niin, että kaikki mahdolliset ilmakuplat puristuvat ulos.

TYÖSUOJELU
Voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi 
tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja 
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Kertaliima märkä- ja tarrali-
imaukseen.

Sideaine Polymeeridispersio lisäaineilla.

Liuotinaine Vesi.

Väri Valkoinen.

Koostumus 1,27 kg/litra

Tiheys kuivana 71 paino%.

pH n 7

Liimamenekki Tavallisesti 3-6 m²/litra, katso 
taulukko.

Asennusaika Märkäliimaus n. 0-30 minuut-
tia

. Tarraliimaus 30-60 minuuttia, 
riippuen alustasta, lämpöti-
lasta ja ilman kosteudesta.

Ei tulenarkaa Liima ei ole tulenarkaa

Varastointi 1 vuosi +10 ja  +20°C välillä. 
Suojattava pakkaselta.

Apuvälineet levittämiseen Märkäliimaus. Hammastettu 
lasta tai tela

. Tarraliimaus: Hienohampainen 
lasta

Työympäristö Lämpötila vähintään +15°C. 
Paras tulos saadaan n. 20ºC 
asteessa ja n. 60 %  SK.

Puhdistusaineet Vedellä ennen liiman kuiv-
umista. Työkaluille ja kuivu-
neelle liimalle: Asetoni.

. Tahroille: Bostik Liima- 
ja Sivellinpesu alustan 
säästämiseksi.
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