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ERIKOISLAATTALIIMA

TEKNISET TIEDOT

Koostumus Käyttövalmis

Raaka-aine Tärkkelys ja PVAc-dispersio

Riittoisuus 0,7 - 1,0 L / m²  (riippuen alustasta ja laatasta)

Tiheys n. 1,5 kg / L

Avoin aika n. 15 - 20 min. (riippuen alustasta ja laatasta)

Kuivumisaika n. 2 - 3 vuorokautta.

Alin käyttölämpötila min. +5˚C

Työvälineet Liiman levitykseen soveltuva hammastettu lasta ja liimakau-
ha. Hammastus valitaan laatan mukaan.

Säilyvyys Vähintään yksi vuosi.

Varastointi Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta

ERIKOISLAATTALIIMA

Pakkauskoot 1 L, 3 L

Väri Siniharmaaa

Kuvaus Käyttövalmis, pastamainen ja 1-komponenttinen dispersiolii-
ma laattojen kiinnittämiseen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Voi aiheuttaa allergisen reak-
tion.
Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergiskt reak-
tion.
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ERIKOISLAATTALIIMA

KÄYTTÖALUE

Soveltuu laattojen, kaakeleiden, klinkkereiden, mosaiikkilaattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen 
alustoille, kuten rappaus-, betoni-, kipsikartonki- ja muille hyväksytyille alustoille kuivissa ja kosteissa 
sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi kylpy- ja suihkutiloihin, wc, kodinhoitohuoneeseen, keittiöt. Soveltuu 
myös imukykyisten laattojen liimaamiseen vanhan laatan päälle. Liima ei sovellu käytettäväksi ulkotiloissa 
eikä vedenalaisiin liimauksiin. Laattaliimalla voidaan liimata myös lastulevylle, jos se täyttää DIN-normin, 
(on vedenkestävää V100) eikä joudu kosteudelle alttiiksi.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, kuiva ja normaali rakennusalusta. Huokoiset alustat 
tulee pohjustaa ennen liimausta (esim. RK Primeri). Kosteissa tiloissa vaaditaan sertifioitu vesieristys 
(esim. RK Vesieriste).

KÄYTTÖ

Liima levitetään lastalla liimattavalle alueelle kauttaaltaan ja liima avataan hammastetulla (3-6 mm) 
liimalastalla (isoille laatoille iso hammastus ja pienille mosaiikkilaatoille pienempi hammastus). Liimaa 
levitetään kerrallaan korkeintaan parin neliön kokoiselle alueelle tai niin suurelle alueelle, jonka ehtii olo-
suhteet huomioon ottaen laatoittaa 15 minuutin aikana. Laatat asennetaan tuoreeseen liimapintaan lu-
jasti painaen/hiertäen. Liimatahrat poistetaan heti tuoreeltaan kostealla liinalla. Työvälineet puhdistetaan 
heti käytön jälkeen vedellä. Saumaus voidaan aloittaa aikaisintaan 1-2 vuorokauden kuluttua liimauksen 
jälkeen, riippuen laatan koosta (isompi liima määrä vaatii pidemmän kuivumisajan).Työvälineet: Liiman 
levitykseen soveltuva hammastettu lasta ja liimakauha. Hammastus valitaan laatan mukaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen 
ongelmajätekeräys.


