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PUK-446   2-KOMPONENTNE POLÜURETAANLIIM PUITPÕRANDALE 
 

 

 

 
 

Eriomadused:  

 kiirelt kõvenev 

 pikk töötlemise aeg 

 jäik elastne, pingeid vähendav 

 madal kahjulik mõju keskkonnale 

Toote omadused: 

 sobib põrandaküttele 

 külmakindel 

 väga hea peale kanda 

 kiirelt kõvenev 

 pingeid vähendav 
 
Värvus: beež 
 
Kulu: 

 1000g/m2 STAUF liimikamm nr 3 

 1300g/m2 STAUF liimikamm nr 4 

 1100g/m2 STAUF liimikamm nr 5 

 1400-1600g/m2 liimikamm nr 14 

 
Aluspõrandad: 

 asfalt 

 betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (libisemiskindel pind) 

 kips 

 täispuitlaud, puitkiudlaud 

 STAUF tasandussegud 

 Saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, vineer 

 tsementpõrand 
Sobivad parketid: 

 püstine mosaiikparkett vastavalt DIN EN 14761 

 lamparkett vastavalt DIN EN 13227 

 täispuidust põrandalaud 

 mitmekihilised laudparketid vastavalt DIN EN 13489 

 mosaiikparkett vastavalt DIN EN 13488 

 liistparkett vastavalt DIN EN 13226 

Avatud aeg: 45-60 minutit 20ºC 
Sobilikud puhastusvahendid: 

 STAUF lahustibaasiline 
puhastusvahend 

 STAUF puhastusvahend 
Võib peale minna: 

 umbes 24 tunni pärast 
Ruumi sisekliima töötamise ajal: 

vähemalt +15ºC, max suhteline õhuniiskus: 
75%, soovitatavalt 65% 
Transpordi ohtlikkuse kategooria: puudub 
Säilivus: vähemalt 9 kuud 
Giscode: RU1 
Emicode: EC1-Rplus 
Pakend: 8,01kg plastiämber + 0,89kg pudel 
 
Sobilikud tasandussegud: 

 STAUF SPP-95 

 STAUF ES 

 STAUF FZ 

 STAUF RM 

 STAUF PU 

 STAUF SSP RAPID 

Sobilikud krundid: 

 STAUF VDP 130 

 STAUF VPU 155 S 

 STAUF VEP 190 

 STAUF VDP 160 

Sobilik alusmatrérjal:  

 STAUF alusvaip 

 STAUF polüestervill 

 STAUF pehmendav alusmaterjal 

Nõuded aluspõrandale: aluspôrand peab vastama standardile DIN 18356 ja 

rahvuslikele standarditele. Pôrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma 
pragude vôi lôhedeta jne. Samuti tuleb eelnevalt mõõta kips- ja betoonpõrandate 
niiskustaset ja imamisvõimet ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust ja aluspõranda 
temperatuuri.  

Aluspõranda ettevalmistus: aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja 

survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba 
igasugusest lahtisest prahist. Vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb 
vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga 
puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt 
ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtliga. Täkked ja 
õnarused täita STAUF mitte-isevalguva tasandusseguga 

 

Komponentide segamine: liim ja kõvendi peavad olema samal temperatuuril (ca 

20ºC). Lisa kogu kõvendi ämbrisse, sega elektritrelliga täielikult läbi (vähemalt 2min). 
Segu peab olema ühtlast värvi. 

Lisainfo kõvendi kasutamisel: 
 
Segamisvahekord koostisosa A: 8 
Segamisvahekord koostisosa B: 1 

 
B koostisosa (kõvendi) värvitoon: beež 

 
Liimi eluiga kokkusegatuna: 

 ca 30-45 minutit 20ºC juures 
 
Ladustamine ja transport: ei tohi külma 

saada 

Liimimine: liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga 

paksult! Parkett asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida 
kindla vajutusega. Viimistlemata puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. 
Parketile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset STAUF 
Cleaner’it, kuid soovituslikult tuleks liimijäägid eemaldada koheselt pärast tekkimist. 
Pärast kokkusegamist, kasutada liimi vastavalt ettenähtud säilivusele (ca 30-45 minutit 
20ºC juures). 
Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. 

Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame 
kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida. 
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