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COLD GLUE L   D3 GRUPI PVA LIIM  

 

 

 
Eriomadused:  

 veekindel liimimine 

 kiiresti kuivav 
 
Sobiv aluspõrand: 

 okaspuu, lehtpuu ja eksootiline puit 
 
Kasutusala: 

 punni ja soonega mitmekihilised puitpõrandad 

 okaspuu, lehtpuu ja eksootilise puidu liimimiseks 

Toote omadused: 

 valmis kasutamiseks 

 peale kuivamist suure 
tõmbetugevusega 

 vastupidav külmale veele  

 lühike vajutusaeg 

 värvimuutus peaaegu puudub 

 
Võib peale minna: 

 umbes 24 tunni pärast 
 

 
Avatud aeg:  

 umbes 9 min 20ºC 

 
Nõuded aluspõrandale: aluspôrand peab vastama  kehtivatele ehitusnôuetele. 

Pôrand peab olema tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude vôi lôhedeta 
jne. 

 

Värvus:  

 valge 
 

Kulu:  

 laminaadile ca 15g/m² 

 liistu liimimisel OSB-le ca 30g/m² 
 

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt  pôranda 

tüübile ja seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi 
jm jääkidest. Kôik praod ja lôhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud 
peavad olema täidetud vastava täitega. 

Nõuded ladustamisele:  kaitsta külma 

eest 

Liimimine: laminaatpõrandate puhul: pane liimi punnile ja soonele- punni 

alumisele ja soone pealmisele servale. Pressi detailid omavahel tugevalt kokku 
nii, et liim pressib liitekohast välja detaili kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme 
lapiga. 

Ruumi sisekliima töötamise ajal: 

Min 15 ºC, max 75% suhteline niiskus, 
soovitatav kuni 65% 
 

 
Puitlaastplaadi ja puitpõranda liimimisel panna liimi punni mõlemale poolele. 
Pressi detailid omavahel tugevalt kokku nii, et liim pressib liitekohast välja detaili 
kogu pikkuses. Pühi liimi ülejääk pehme lapiga. Vedel liim ei tohi kokku puutuda 
metalliga! Seetõttu tuleb kasutada klaasist, plastikust või keraamilisi anumaid 
metallist nõude asemel ja kindlasti mitte kasutada roostes töövahendeid. 
 

Transpordi ohtlikkus: puudub 

Giscode: D1 
 
Ladustamine: vähemalt 12 kuud 

 
Pakend: 0,75kg plastikpudel 

NB: 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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