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Kasutusvaldkond

Pinna 
ettevalmistamine

Pealekandmine

Sideaine

Tihedus

Vastupidavus temperatuuri-
mõjudele pärast kõvastumist

Värvus

Kuivjääk, %

Viskoossus,
Brookfield RV6/20

Tööriistad

Kulu

Töötamistemperatuur

Surve all hoidmise kestus
Otemperatuuril +20 C

Säilitamine

Pakend

PVA-LIIM
PVA NIISKUSKINDEL

PUIDULIIM, B3

Puidust, vineerist, puitlaastplaatidest, 
kartongist, paberist, portselanist, nahast 

ja riidest esemete liimimiseks, samuti 
riidest ja soojustatud alusega linoleumi 

ja keraamiliste plaatide liimimiseks.

Puitesemete liimimiseks nii sise- 
kui välistöödel (aknad, uksed, 

suvilamööbel jne)

Liimitavad pinnad puhastada tolmust, 
mustusest, liimi- või värvijääkidest ning 

rasvastustada. Siledad puidupinnad 
töödelda smirgelpaberiga.

Polüvinüülatsetaat dispersioon

O-30 C ... +80 OC

1,05 - 1,07 3g/cm

Valge (kuivanud kile on läbipaistev)

50

20000 - 25000 mPa *s

20 - 50 min

Pintsel, rull või pahtlilabidas. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.

31,01 - 1,05 g/cm

Valge (kuivanud kile on läbipaistev)

37 - 38

6500 - 15000 mPa *s

20,2 - 0,3 L/m

+15 O OC ... +30 C

3 minutit (paber); 
5-6 tundi (puit, nahk, riie)

12 kuud tihedalt suletud pakendis. 
Pärast pikaajalist seismist hästi 

läbi segada. Külmakindel.

0.33 L, 0.75 L, 1 kg, 2.5 kg, 
5 kg, 10 kg, 20 kg, 120 kg.

Enne kasutamist segada liim hästi läbi. 
Kanda peale ühtlase kihina ühele 

liimitavale pinnale, ühendada see teise 
pinnaga, suruda kokku ja asetada 

raskuse alla.

0.33 L, 0.75 L, 2.5 kg, 
5 kg, 10 kg, 120 kg.

Liimitavad pinnad  peavad olema 
kuivad, puhtad ja ühtlased.

Liim segada ja  kanda õhukese kihina 
ühele liimitavatest pindadest. Hiljemalt 
10 min pärast paigutada ese pressi alla 

20-50 minutiks. Kõvast puidust või 
ebatasaseid esemeid hoida pressi all 

kauem.

12 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.

PVA PUIDULIIM, B2

Liimi PVA, B2 kasutatakse puitesemete 
liimimiseks kuivades ruumides.

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, 
puhtad ja siledad. Libedaid pindasid 

töödelda liivapaberiga.

Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. 
Seejärel kanda õhukene liimikiht ühele 
liimitavale pinnale. Hiljemalt 10 min 

pärast ühendada teise pinnaga, suruda 
kokku ja panna 30-60 min pressi alla. 

Tugevast puidust või ebaühtlasi pindasid 
hoida pressi all kauem. Liimitud eset 

võib kasutada 24 tunni pärast.

31,03 - 1,07 g/cm

16000 - 24000 mPa *s

Valge (kuivanud kile on valge)

46 - 48

30 - 60 min

0.33 L, 0.75 L, 120 kg, 200 kg.




