INTERIOR & WOOD HIGH GRIP
AC 806
TEHNILINE ANDMELEHT
TEIE TARGAD EELISED
-

-

Hea algnake ja lõpptugevus (kõvastumise ajal
ei vaja harilikult vajutamist).
Lahustivaba.
Sobib EPS-ile ja XPS-ile.
Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega.
Täiuslik nake enamiku, isegi kergelt niiskete
aluspindadega.
Peaaegu lõhnatu.
Lihtne peale kanda ja puhastada.
Ei söövita metalle.

TOOTE KIRJELDUS
,,FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP’’ on hea
algnakkega universaalne akrüüldispersioonipõhine liim.
Liim kõvastub vee aurustumise tulemusel, moodustades
tugeva ja vastupidava sideme.

TEHNILISED ANDMED

KASUTUS

Baas

Akrüüldispersioon

Kasutamistemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Kõvastumisaeg

1 päev

Tihedus
Voolavus

wg DIN EN ISO 1183-1:
1,30 g/ml
wg DIN EN ISO 7390: < 2
mm

minutit

Avatud aeg

5–10

Temperatuuritaluvus

-20 °C kuni +75 °C

„FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP“ on välja töötatud
spetsiaalselt puidu, saepuruplaadi, pressitud kiudplaadi ja
PVC sidumiseks tellise, kivi või betooniga. Sobib ka EPS-ist
ja XPS-ist kaunistus- ja viimistluselementide liimimiseks.
Sisetöödeks.

SOBIVAD ALUSPINNAD
Puit, saepuruplaat, kipsplaat, pressitud kiudplaat, PVC,
tellis, kivi, betoon, EPS ja XPS*. Üks aluspind peab olema
poorne.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS
Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva
õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema
tahked, puhtad, kuivad ning määrde- ja tolmuvabad.
Aluspinnad tulevad puhastada igasugustest lahtistest
osakestest, absorbeerivad pinnad ei pea olema täiesti
kuivad. Väga poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon,
lubjakivi jne vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1
osast tootest FIXPRO INTERIOR & WOOD ja 2 osast veest.
Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND
Lõigake padruni ots lahti ilma keeret kahjustamata. Lõigake
otsik 45° nurga all vajaliku läbimõõduni ja keerake padruni
otsa. Pange padrun püstolisse ja vajutage mitu korda
päästikule, kuni liim hakkab paistma. Parima tulemuse
saamiseks peab vähemalt üks pindadest olema poorne.
Kasutamine paneelidel: - Kanda Interior & Wood High Grip

peale 6 mm laiuste triipudena servast 5 cm kaugusel ja 20–
40 cm vahedega. Suruda paneel kohe tugevasti vastu
seina. Ääreliistud, põrandaliistud ja muud rakendused: Kanda liim peale triipudena 20 cm vahedega. Materjal
panna paika kergelt liigutades ja ühtlaselt peale surudes.
Lõpuks suruda tugevalt. Vajalik võib olla hoidmine 24 tundi
vajutuse all.

KUIDAS PEALE KANDA

TOOTE KÄTTESAADAVUS
Art nr / Värv

Tüüp

12013889 / Valge

Padrun 280ml

TEHNILINE TUGI

Käsitihenduspüstoli või pneumaatilise püstoliga.

+31 (0)162 491 000

TARBIMINE
400–600 g/m2.

PUHASTAMINE
Pärast kasutamist tööriistad veega puhastada. Käsi saab
puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

PIIRANGUD
Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest
plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Ei talu
pidevat kokkupuudet veega.

KÕLBLIKKUSAEG
Säilib
avamata
originaalpakendis
kuivas
kohas
temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 12 kuud alates
valmistamiskuupäevast.

TERVIS JA OHUTUS
Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle
ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik
veebisaitidelt.

Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas
elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja
kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle
dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata,
reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki
kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja
mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on
tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või
ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust,
mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi
avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud
uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust.
Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete)
kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote
kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud
dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste
läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei
mõjuta kuidagi toote kasutamisviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal
esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest.
Kõik tarned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on
registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.

SERTIFIKAADID
-

A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
Emicode EC 1

GARANTII
Bostik garanteerib, et tema toode
kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.
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oma
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