
TUOTEKUVAUS
Yksikomponenttinen vaahtomuotoinen polyuretaaniliima muiden kuin kantavien seinien, muurien tai muiden kantavien rakenteiden 
rakennuskivien, harkkojen ja kivien kiinnittämiseen. Stone Fix Foam tekee muuraamisesta siistimpää ja nopeampaa kuin 
muurauslaastia käytettäessä. Liimaamisen ansiosta työympäristö on pölyttömämpi, ja ainoa tarvittava työkalu on saumauspistooli. 
Taloudellinen menetelmä, joka säästää aikaa ja rahaa. Levitetään saumauspistoolilla.

KÄTTÖALUE
Erittäin kestävä liima   sekä sisä- että ulkokäyttöön. Käytetään muissa kuin kantavissa rakenteissa/seinissä sekä muissa kuin 
palonkestävissä muureissa. Käytetään vaakasuuntaiseen liimaamiseen – ei ripustamiseen pystysuoriin pintoihin. Suojaa liimamassa 
UV-säteilyltä ja suoralta auringonvalolta työn päätteeksi. Tarkista tarttuvuus kuhunkin pintaan, sillä eri pintojen ominaisuudet 
vaihtelevat. Kiinnittyy myös esimerkiksi solumuoviin, metalliin ja puuhun.

TYÖOHJE
Puhdista työskentelypinta pölystä, irtopartikkeleista, rasvasta ja öljystä ennen käyttöä. Pidä pulloa pystysuorassa asennossa ja 
kierrä se kiinni saumauspistooliin. Tartu pistoolin kahvaan yhdellä kädellä ja kierrä pullo paikalleen toisella kädellä. Varmista 
kiertämisen aikana, ettei saumauspistoolin edessä ole mitään. Älä kierrä pulloa saumauspistooliin venttiili käännettynä alaspäin. 
Älä kierrä pistoolia pullon päällä, vaan anna saumauspistoolin pyöriä. Kun pistooli on asennettu paikalleen, ravista pulloa voimakkaasti 
vähintään 20 kertaa ja kierrä se käyttöasentoon niin, että pullon pohja on ylöspäin. Pinnan kostuttaminen takaa paremman 
lopputuloksen. Liima-/vaahtomäärää voi säädellä saumauspistoolin liipaisimella. Käyttölämpötila vähintään -5 °C ja enintään +35 
°C. Säiliön säilytyslämpötila vähintään +5 °C ja enintään +25 °C, ohjelämpötila +20 °C. 
Stone Fix Foam muodostaa ohuen liimakerroksen, kun liima tulee ulos saumauspistoolista. Kivipinnat on liitettävä yhteen heti. 
Liimaa on levitettävä harkolla sekä vaaka- että pystysuuntaiselle pinnalle. Kovettumattoman liiman voi poistaa Foam Gun Cleaner 
-liimanpoistoaineella, kovettunut liima poistetaan mekaanisesti. Kovettuneen kiviliiman voi poistaa esimerkiksi terävällä tasoituslastalla 
muuraustyön valmistuttua.

TYÖSUOJELU
Käyttäjän työturvallisuuden ja oikeiden henkilönsuojainten käytön varmistamiseksi käyttöturvallisuustiedote on luettava ja 
ymmärrettävä ennen käyttöä.

OTA YHTEYTTÄ
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info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

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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TEKNINEN TUOTELEHTI
STONE FIX FOAM



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaalityyppi 1-komponenttinen polyure-
taaniliimavaahto

Väri Vaaleankeltainen

Asennuslämpötila (ympäristö/
alusta)

-5…+35 °C

Asennuslämpötila (patruuna) Säiliön säilytyslämpötila 
+5…+25 °C, suositus +20 °C

Varastointiolosuhteet Sisätiloissa viileässä ja kui-
vassa paikassa, pystyasen-
nossa

Ominaisuudet käytön jälkeen

Kosketuskuiva liimapinta 8–15 minuuttia

Kuivumis-/kovettumisaika 
(kestävä rakenne)

n. 30 minuuttia

Kuivumis-/kovettumisaika 
(täysin kovettunut)

Täysin kovettunut 24 tunnin 
kuluttua, kun lämpötila on 
+23 °C; 72 tunnin kuluttua, 
kun lämpötila on +5°C

Lämmönkesto Kovettunut liima -4…+90 °C 
(hetkellisesti enintään +130 
°C)
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