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TEKNINEN TUOTELEHTI
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TUOTEKUVAUS
Kosteutta kestävä. 1-komponenttinen PVAc-liima. Täyttää normin DIN EN 204 D3 vaatimukset.

KÄTTÖALUE
Puusepäntöiden ja muiden puuosien liimaukseen, jossa tarvitaan kosteudenkestoa.

TYÖOHJE
1. Työkappaleiden pitää olla hyvin ilmastoituja lämpötilassa +18...+20 °C. Pintojen pitää olla puhtaita ja toisiinsa sopivia. Puun
kosteus: n. 8-12%. 2. Levitä liimaa tasainen kerros toiselle tai kummallekin yhteen liimattavalle pinnalle. Kestävin liitos saadaan
levittämällä liimaa kummallekin pinnalle. 3. Asennusaika on 0-5 minuuttia, jona aikana liimattavat kappaleet yhdistetään liiman
ollessa märkää ja asetetaan puristukseen. Pidettävä puristuksessa 5-15 minuuttia. Asennusaika voi vaihdella olosuhteiden, kuten
liimamäärän, materiaalin huokoisuuden sekä lämpötila- ja kosteusolosuhteiden mukaan. Ne voivat vaikuttaa myös tarvittavaan
puristusaikaan, joten ajat on tarkistettava tapauskohtaisesti. Lämpöpuristuksessa lämpötila ei saa olla yli +60 ºC. 4. Voimakkaalle
kosteudelle altistuvat liitokset on suojattava jonkinlaisella pintakäsittelyllä, esim. maalaamalla alkydimaalilla.

TYÖSUOJELU
Tuotteen sisältöä ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Katso
lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
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 auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa
käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä
Liimatyyppi

Kertaliima

Sideaine

PVAc-dispersio

Liuotinaine

Vesi

Kiinteys

70 - 80 p, akseli 4/10 kpm,
+20 ºC

Väri

Valkoinen

Tiheys

1,08 g/cm3

Kuiva-ainepitoisuus

55 ± 1 paino-%

Liiman kulutus

150-200 g/m²

Tulenarkaa

Ei

Leimahduspiste

-

Varastointi

+10...+20 ºC avatussa
pakkauksessa. Suojattava
jäätymiseltä.

Työvälineet

Tela, hammastettu lasta,
sivellin ym.

Puhdistusaine

Vesi

Ominaisuudet käytön jälkeen
Väri

Läpikuultava

Kosteudenkesto

Luokka D3 normin DIN EN
204 mukaan
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