Tehnilise teabe leht

UNIVERSAALNE MONTAAŽILIIM 49A
Viimati täiendatud: 22/02/2005

Lk. 1

Tehnilised andmed:
Sideaine
Sünteetiline kautšuk (SBR)
Konsistents
Pasta
Kõvenemissüsteem
Kuivamine ja kristalliseerumine
Liimiv aeg *
15 minutit
Kõvenemisaeg*
20 min algtugevus, lõplik 24-48 tundi
Tihedus (DIN 53479)
1,23 g/ml
Vastupidavus temperatuuridele
–20°C kuni +60 °C (k õvenenud)
* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne
Toote kirjeldus:
Universaalne montaažiliim 49A on lahusteid sisaldav kohese nakkega tugev
konstruktsiooniliim , mis põhineb sünteetilisel kautšukil.
Omadused:
–
–
–
–
–
–
–

Kantakse ühele liimitavatest pindadest
Laiad kasutusvõimalused
Tugev algnake
Väga kiire ja tugev liimimine
Sobib ka ebaühtlastele pindadele
Asendab naelu ja kruve
Sobib ka polüstürooli liimimiseks

Kasutamine:
Seinapaneelide, liistude, roovituse ja kipsplaatide, keraamiliste plaatide, polüstüroolist
isolatsiooni- ja dekoratiivsete plaatide ja detailide
liimimiseks nii poorsetele kui
mittepoorsetele pindadele. Tänu oma konsistentsile sobib ka ebatasastele pindadele.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.
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Lk.2

Pakendamine:
Värvused: kreemjas
Pakend: 300 ml padrun
Säilivusaeg:
12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni
+25 °C
Pinnad:
Tüüp: kõik pinnad v.a PS, PP ja PE
Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba. Soovitav eelnev sobivustest
Kasutamine:
Meetod: Liim kanda hermeetikupüstoliga ühele pindadest triibu või punktidena. Liim kanda
alati detaili servadesse. Pinnad suruda koheselt kokku. Vajadusel kasutada kummihaamrit.
Vertikaalse kinnitamise ja raskete detailide puhul vajalik toestamine. Seinapaneelide ja teiste
raskete detailide korral kasutada ülekandemeetodit: liimitavad pinnad korraks kokku suruda
ja eraldada need uuesti umbes viieks minutiks. Seejärel suruda need uuesti kokku, vajadusel
koputada kummihaamriga. Pindu toestada liimi täieliku kõvenemiseni (24 – 48 tundi)
Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 35 °C
Puhastamine: white spirit, atsetoon
Parandused: Universaalne montaažiliim 49A
Märkused:
Ühenduse lõpptugevus sõltub eelkõige pindade kokkusurumiseks kasutatavast survest. Aeg,
mille jooksul pindu koos hoitakse, on väiksema tähtsusega.
Tervise ja ohutusnõuded:
Harilikud tööstushügieeni nõuded. Töötada hästiventileeritud ruumis. Mitte suitsetada! Kui
ventilatsioon pole piisav, kasutada respiraatorit. Täpsem info sildil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.
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