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FIXOGLAS FIXOGLAS-N FIXOTEK

Klaaskiud-, tekstiil- ja pabertapeetide 
ning pestavate tapeetide liimimiseks 

kuivades ruumides.

Niiskuskindlat liimi FIXOGLAS-N 
kasutatakse mitmesuguste seinakatte-
materjalide - polüvinüülkile vahariide, 
klaaskiudtapeedi jne. liimimiseks nii 
kuivades elu- ja kontoriruumides 
kui ka ühtlase niiskusega ruumides 
(vannitoad, WC-d jne.)

Efektiivset, elastset, veekindlat nakkuvat liimi 
FIXOTEK kasutatakse penoplastist laeplaatide, 
polüvinüülmaterjalide, keraamiliste plaatide, 
põranda- ja seinakattematerjalide, vahariide, 
naha, paberi, papi, puidu, klaasi, Tesa ja 
Varnamo tüüpi kummitoodete liimimiseks 
betoonile, kipspapile, puidule, puitlaast- ja 
puitkiudplaadile, metallile, klaasile normaalse 
ja suurema niiskusega ruumides.

Seinad puhastada rasvast, tolmust ja 
vanast tapeedist. Vajaduse korral 
pahteldada akrüülpahtliga. Poorseid 
pindu soovitatakse kruntida 
niiskusisolaatoriga Hydro 
või selle analoogidega.

Enne kasutamist liimi segada. Kanda 
seinale ühtlase õhukese kihina pintsli või 

Orulliga temperatuuril 18-20 C. 
Kattematerjal liimida 10-15 min pärast, 
kummirulliga hoolikalt siludes. 
Klaaskiudtapeeti värvida alles pärast 
täielikku kuivamist.

Sideaine Polüvinüülatsetaat 

31,00 - 1,03 g/cm

Valge (kuivanud kile on läbipaistev)

52 - 54

15000 - 25000 mPa *s

5 - 20 min

hea

8 - 9

180 vineer, N/sm   - >34
Liimist lahtitulek, t - >100

29 - 30

30000 - 40000 mPa *s

Tööriistad Pintsel või rull. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.

O6 - 24 tundi temperatuuril +20 C

Vesi

Valge

17 - 19

8000 - 15000 mPa *s

20,2 - 0,3 L/m

O6 - 8 tundi temperatuuril +20 C

12 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.

Pind peab olema kuiv, puhas, sile ja 
niiskustimav. Vanast kattematerjalist või 
kooruvast värvist tuleb pind täielikult 
puhastada. Ebatasane pind pahteldada, lihvida 
liivapaberiga, puhastada tolmust. Tolmav või 
poorne pind tuleb kruntida niiskustõkkega 
Hydro või selle analoogiga.

Kanda liim liimitavale pinnale 
ühtlase kihina. 6-8 tunni pärast 
võib tapeet üle värvida.

0.5 kg, 1 kg

Liimitavad pinnad peavad olema 
kuivad, puhtad ja siledad. Libedaid 
pindasid töödelda liivapaberiga, 
vajadusel kruntida niiskustõkkega 
Hydro.

Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Seejärel 
kanda õhukene liimikiht ühele liimitavale 
pinnale. Penoplast- ja stüropoorsete plaatide 
liimimisel panna liimi 5-6 kohta. Kokku liimida 
30-180 sek pärast, hoides liimitavaid materjale 

koos 10 sek. Pealepandava liimi hulk sõltub 
plaatide suurusest ja kaalust.

Põranda- või seinakattematerjalide liimimisel 
kanda liim materjalile ühtlase kihina pintsliga, 

rulliga või hambulise pahtellabidaga. Liimitavad 
pinnad panna kokku 1-5 min pärast.

Oüle +15 C

1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

1,02 - 1,05 3g/cm 1,00 - 1,03 3g/cm

klaaskiudtapeediliim niiskuskindel liim 
seinakattematerjalide liimimiseks

universaalne nakkuv liim

Akrüüldispersioonid Akrüüldispersioon ja kunstvaik
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