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STAUF EXTREME TACK   DISPERSIOON MONTAAŽILIIM 
 

Eriomadused: 
 

 valmis kasutamiseks 

 suurepärane nakkumine - nakkub koheselt 

 tõmbetugevus > 20g/cm² (vastav patent WO 01/74961 A1) 

 saadaval ka padrunina püstoliga paigaldamiseks 
 

 
 

Kasutamine: erinevate ehitusmaterjalide liimimiseks, nt. klaaskiud-, puitkiud- ja mineraalkiudpaneelidele 

Aluspõrandad: 

 betoonseinad 

 puidust aluspõrandad sisetöödel 

 müüritöödel 

 tsementeeritud kips 

Toote omadused: 

 vananemiskindel 

 leeliskindel 

 lahustivaba 

 pastataoline 

 kiirestikuivav 

Ladustamine: 12 kuud, 

külmatundlik 
Transport: ei ole ohtlik aine, 

külmatundlik 
Pakend: 310 ml padrun, 3,5 kg 

plastämber 
Töötingimused: temp. +15 ºC, 

suhteline niiskus kuni 75%, 
soovitatav kuni 65% 
Kulu: olenevalt materjalist 
Nakkumise aeg: kohe nakkuv 
Avatud aeg: ca 15 min 20°C 

juures 
Värvus: valge 
Giscode: D1 

Liimimiseks sobiv materjal: 

 põrandaliistud (puit, PVC) 

 profiilliistud 

 valuvormid 

 puiduga kaetud paneelid 

 klinker- ja ehitusklotsid 

 klaas-, puit- ja mineraalkiust lauad 

 vahtplaat 

 moltopreen plaadid 

 
Lisajuhend 1: 

 liistu liimimiseks: ca 60g/m 

 plaatide ja tahvlite liimimiseks: 1-1,5kg/m³ 

 rasked tahvlid (>6kg/m³) kuni 2kg/m³ 

 klinker, kiviplaadid: 2-3kg/m³ 

 algne tõmbetugevus 20g/cm³ (patent WO 
01/74961 A1) 

 
Aluspõranda ettevalmistamine: aluspõrand peab olema kõva, täiesti kuiv, tasane, puhas ning vaba liimimist takistavatest 

osakestest. Kontrollida ruumi temperatuuri, niiskust ja aluspõranda temperatuuri. 
Aluspõrand puhastada harjaga pühkides või tolmuimeja abil; vajaduse korral lihvida; eemaldada põrandal olev praht ja liimimist 
takistavad jäägid. 
 
Tööjuhend: olenevalt liimi nõu suurusest, võtke liim ämbrist liimikammiga või kasutage liimi väljapigistamiseks püstolit. Olenevalt 

liimitavast materjalist katke aluspõrand liimiga täies ulatuses või tõmmake mõne millimeetri kõrgused triibud. Paigaldage liimitav 
materjal avatud aja jooksul.  
Liistu paigaldamisel hoidke liistu vajutuse all kohe peale liimi pealekandmist. Kivi või klinkeri liimimisel pange liimi umbes 2 mm 
paksuse kihina. Kui paigaldate tahvleid või seinapaneele, pange paksem kiht liimi vastavalt liimitavate elementide suurusele ja 
aluspinna siledusele. Vajaduse korral toestage liimitavaid elemente. 
Liimijäägid eemaldada leige vee ja seebiga pestes. 
 
Lisainfo: vedelas olekus on esmane nakkumine väga suure jõuga. Liimi täieliku kõvenemise aeg oleneb liimikihi paksusest, liimitava 

pinna imamamisvõimest ja ruumi kliimast. 

NB: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ annab tasuta konsultatsiooni ja 

õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida. 
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