
"STYROFIX" LAEPLAATIDE LIIM

Kasutusvaldkond/
Omadused

Pinna 
ettevalmistamine

Liimimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, RVТ 6/20

Tihedus

Värvus

Töövahendid

Kulu

Kuivamisaeg

Hoiustamine

Ohutusnõuded

Pakend

35000-50000 mPa*s

1,30-1,35 kg/L

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

3 - 5 m2/L

Säilivusaeg - 2 aasta. Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +50 C kuni +300 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 LAEPLAATIDE LIIM

1 L; 2,5 L

6 - 12 tundi.

valge

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

Kõrge efektiivsusega, tiksotroopne universaalne laeplaatide liim "Styrofix" on mõeldud vahtpolüstürooli (penoplasti) 
liimimiseks betoonile, kipsplaadile, puitkiud- ja puitlaastplaadile, vesilahustavate ja alküüdvärvidega värvitud pindade 
normaalse niiskusega ruumides.

PVA- ja akrülaatdispersioon

60 - 65

Liimitav pind peab olema sile, kuiv ja hoolikalt puhastatud tolmust, õlist jm.  mustusest. Sobilik õhu-,pinna-
ja materjalitemperatuur +18....+220C,l ubatud 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.

Liimi kanda liimikammiga korrga kuni 2 m2 liimitavale pinnale 10 - 15 cm laiuste vahedega. Väikeste kontaktpindade puhul 
kanda õhuke kiht liimi ka plaadile. Liimida 10 minuti jooksul ja fikseerida.

• kasutusvalmis
• vesilahustuv
• tugev liimiühendus
• hea algnakkega




