
"LYNOFIX" PÕRANDAKATETE LIIM
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Viskoossus, RVТ 6/20
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Töövahendid

Kulu

Kuivamisaeg

Hoiustamine

Ohutusnõuded

Pakend

35000-50000 mPa*s

1,30-1,35 kg/L

Rull, liimikamm. Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

4 - 6 m2/L

Säilivusaeg - 2 aasta. Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5 C kuni +30 C. 
Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega 
(EÜ) nr. 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältuda põhjendamatut 
riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt 
direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal;peske pärast kasutamist käsi sobiva 
puhastusvahendiga. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimiseerida jääkide tekkimist. Kasutamata 

toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle 
käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale.

UNIVERSAALNE PÕRANDALIIM

1 L; 2,5 L; 5 L; 10 L

6 - 12 tundi.

beezikasvalge

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia  Tel.: +372 6 102 337  Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee

Kõrge efektiivsusega, tiksotroopne universaalne põrandaliim "Lynofix"  sobib enamuste põranda-ja senakatte 
materjalide, PVC plaatide, linoleumi, vahtpolisterooli liimimiseks aluspinnale kuivades ja niisketes ruumides. Sobid 
liimimiseks poorsetel ja mittepoorsetel pindadele (betoon, tasandussegud, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat).

akrülaatdispersioon, sünteetiline vaik

70 - 72

Liimitav pind peab olema sile, kuiv ja hoolikalt puhastatud tolmust, õlist jm.  mustusestSobilik õhu-,pinna-ja 
materjalitemperatuur+18....+22C,lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Hallitanud kohad puhastad harja või 
kaabitsaga ja töödelda vahendiga "Solveoil Wash Clean". Puhastage pind 3-5% soodapesulahusega  ja 
loputage hoolikalt veega. Värskelt valatud betoonpõrandad mille niiskus ületab 85% enne liimimist kruntida 
nakkedispersiooniga.

Enne kasutamist liim hoolikalt segada ja vajadusel vedeldada veega (mitte rohkem kui 5% liimi mahutist). Liim 
kanda põrandale liimikammiga, seinale - rulliga.
Poorne aluspind: Kanda liim ühtlaselt aluspinnale. Hiljemalt 10 min. pärast laotada liimitav kattematerjal pinnale 
ning keskelt äärte poole siludes väljapressida kattematerjali ja aluspinna vahel olev õhk.
Tihe aluspind: Kanda liim aluspinnale ja koheselt laotada liimitav kattematerjal pinnale, kergelt siluda ning 
seejärel ettevaatlikult kattematerjal üles tõmmata, veendudes et kogu kattematerjali pind on kaetud liimiga. Lasta 
liimiga 15...30 min. kuivada. Poolkuivanud liimile laotada uuesti kattematerjal ning hõõruda hoolikalt siledaks. 
Kattematerjali tihedaks kinnihõõrumiseks on soovitav kasutada spets. töövahendeid.

• kasutusvalmis
• vesilahustuv
• niiskus-ja veekindel
• hea algnakkega
• pika tööaega




