TUOTESELOSTE
Tuotenimi: BISON PU MAX D4 5 MIN PUULIIMA
Tuotekoodi: G120
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OMINAISUUDET

TECHNICAL DATASHEET

Läpikuultava, korkealaatuinen, 1-komponenttinen polyuretaanipikapuuliima
sisä- ja ulkokäyttöön. Hyytelömäinen, 100 % merivedenkestävä, 5 minuutissa
kovettuva, erittäin vahva, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä. Kovettuu
kosteuden vaikutuksesta.
Kovettuu 5 minuutissa, hyvin korkealaatuinen, erittäin vahva, läpikuultava,
hyytelömäinen, (meri-) vedenkestävyys EN 204 D4 / DIN 68602 B4 mukainen,
sisä- ja ulkokäyttöön, säänkestävä, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä,
voidaan maalata, kylmän ja lämmönkestävyys -30 ºC - +100 ºC.

KÄYTTÖALUE
PAKKASENKESTÄVYYS
Hyvä
AVOIN AIKA
2 min
PERUSRAAKA-AINEET
Polyuretaani
KULUTUS
250-400 ml/m²

Liimaa useimmat puutyypit (kovat, pehmeät, eksoottiset, maalattu puu),
formican, polystyreenivaahdon, PU-vaahdon ja lasivillan huokoisille pinnoille.
Kiinnittyy myös metalliin, kiveen, betoniin, tiileen, muuriin ja moniin muoveihin.
Esim. puuliitokset ja rakenteet, ikkunan- ja ovenkarmit, ovet, veneenrakennus,
kalusteet, portaat ja tikkaat. Ei sovellu polyetyleenille, polypropyleenille,
teflonille eikä nailonille. Hyytelömäisyytensä ansiosta ihanteellinen pystysuoriin
saumoihin.

KÄYTTÖOHJE
Alustan esikäsittely:

TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA
Min. +5 ºC

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Toisen
liimattavista pinnoista on oltava huokoinen. Karhenna tiiviit pinnat. Parhaan
liimauslujuuden saavuttamiseksi ja kovettumisen edistämiseksi, kostuta toinen
pinnoista kostealla liinalla, älä kastele liikaa.

PURISTUSPAINE
min. 5 kg/cm²

ASENNUS

SÄILYTYS
Viileässä ja kuivassa
paikassa säilytettynä liima
säilyy avaamattomassa
pakkauksessa n. 12
kuukautta.
Huom. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa.
TUOTEKOKO
310 ml

Leikkaa patruunan pää auki kierteisiin asti. Puhkaise aukaistun pään kalvo.
Aseta muovisuutin paikalleen ja leikkaa sen pää vinosti (aukon läpimitan on
oltava vähintään 5 mm). Levitä liima massapuristimella. On suositeltavaa
käyttää käsineitä. Levitä liimaa tasaisesti toiselle liimauspinnoista. Suuremmille
pinnoille voidaan tarvittaessa levittää liimaa koko alalle hienohampaisella
lastalla. Liitä osat yhteen 2 minuutin kuluessa. Purista yhteen 30 minuutin ajan
(kosketuksenkestävä 5 minuutin päästä 20 ºC:n lämpötilassa). Täysin
kovettunut 30 minuutin kuluttua. Työstölämpötilan on oltava +5 ºC- +30 ºC.
Puun kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 30 %. Poista tahrat heti asetonilla
tai vastaavalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja varastoi viileässä
paikassa suojattuna pakkaselta.

