MASTER PRO
Seinaliim
KASUTAMISOBJEKTID

Madala emissioonimääraga liim klaaskiudtapeedi ja raskete
tekstiilkatete kinnitamiseks kuivades ruumides. Sobib ka
paberipõhjaliste tekstiil- ja vinüültapeetide liimimiseks. Ei sobi
täisplastkatete kinnitamiseks.

ALUSPIND

Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmu ja rasvavaba. Eriti
poorsed pinnad kruntida veega lahjendatud liimiga. Värvitud
pinnad karestada ja pesta leeliselise pesuainega ja loputada
korralikult enne liimimist.

OMADUSED

* vastab ehitusmaterjalide M1-emisssiooniklassi normidele
* läbipaistev liimivuuk
* sobib poorsetele või eelnevalt karestatud värvitud pindadele
* rulliga pealekantav
* ainult kuivadesse ruumidesse
* hea algnakkuvus
* säilitab tapeedi fraktuuri
* 1 ööpäeva möödudes ülevärvitav

TEHNILISED ANDMED

Sideaine
Vedeldi
Erikaal
Tuleohtlikkus
Temperatuurikindlus
Madalaim kasutust°

KULU

4-5 m2/l

TÖÖVAHEND

Värvirull

LAHTIOLEKU AEG

Poorne aluspind 0 min. (kinnitada kohe), värvitud aluspind 10-20
min.

TÖÖAEG

Poorne aluspind 15-20 min., värvitud aluspind max. 30 min.
NB! Märgliimimine!

KASUTUSJUHEND

Liim kanda liimikammiga vôi värvirulliga 1-2 paani ulatuses
aluspinnale. Liimimine toimub märgliimimisena, mille puhul kate
paigaldatakse kohe peale liimi pealekandmist. Ööpäeva möödudes
liimimisest võib seinakatte üle värvida.

PVAc-dispersioon
vesi
ca. 1,05 kg/dm3
mitte tuleohtlik
jäätub
+15°C

Paberipõhjaliste tapeetide liimimisel järgida tapeedi tootja poolt
antud juhiseid. Paberipõhjaliste tekstiiltapeetide puhul, mille

pinnamustri moodustavad samasuunalised tekstiilikiud, tuleb liim
kanda tapeedile. Värsked liimiplekid eemaldada kohe niiske lapi
või käsnaga.

LIIMIMISTINGIMUSED

Ruumi, liimi ja kattematerjali temperatuur +18...20°C
Aluspinna niiskus
-puit
8...12%
-betoon max. 3 p-% või alla 85% RH
Liimimisel peab ruumis olema ruumile omane temperatuur, et
vältida võimalikke temperatuurikõikumistest tekkivaid muutusi
kattematerjalis.
Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus,
samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja
liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid
tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid
lähteandmetena.

PAKKIMISVIIS

1 L, 5 L, 15 L plastnõud

TÖÖ –
KESKKONNAOHUTUS

Väldi toote kokkupuudet nahaga. Töövahendite pesuvee võib
valada kanalisatsiooni. Toored tootejäägid kuivatatakse, kuivanud
toote võib viia prügimäele. Lisainformatsioon ohutuskaardil.

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas, temperatuuril
mitte alla +1ºC. Peale pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne
tarvitamist hoolikalt segada. Avatud nõu puhul tuleb liim ära
tarvitada u. 1 kuu jooksul.
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad
laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei
vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi
eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900

