Tehniline informatsioon

STAUF REPAMED 1-KOMPONENTNE POLÜURETAANLIIMIGA VEDEL PARANDUSKOMPLEKT

Eriomadused:

õõnsuste täitmiseks

liimi lisamiseks läbi ettepuuritud augu; parandustöödeks
Kasutusala: sobib liimi kandmiseks vajalikku kohta süstla abil läbi ettepuuritud augu

Sobivad aluspõrandad:
 betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (mittelibisev pind)
 kips
 laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand
 saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, vineer
 lamineerimata kipskiudplaat
 tsementpõrand
Kuivamisaeg:

umbes 24h 20ºC juures

Toote omadused:

valmis kasutamiseks

hea nakkumine erinevate
materjalidega

lahustivaba

Ruumi sisekliima töötamise ajal: min 15ºC,
max 75% suhteline niiskus, soovitatav kuni 65%

Sobiv puhastusvahend:
 STAUF lahustibaasiline
puhastusvahend
Värvus: meevärvi

Nõuded aluspõrandale: aluspôrand peab vastama kehtivatele ehitusnôuetele (DIN
18356, DIN 18365, DIN 18367 või vastavad riiklikud standardid). Pôrand peab olema
tugev, ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude vôi lôhedeta jne. Kontrollida ka niiskuse
sisaldust ja imamisvõimet tsement ja kipspõrandatel ning ruumi temperatuuri, õhuniiskust
ja aluspõranda temperatuuri.

Kulu:


Aluspõranda ettevalmistamine: enne täitmist teha koputamisega kindlaks süstimist
vajavad kohad. Alad tuleks tähistada (nt liimiteibiga). Vastavalt õõnsuse suurusele tuleb
puurida puuraugud. Pinna lahtirebimise vältimiseks kasutada stabiilset liimiteipi. See aitab
ka vältida süstitava liimi kokkupuutumist pinna viimistlusega.

Nõuded ladustamisele:
külma eest

Liimimine: liimi süstimiseks puurida 4mm läbimõõduga auk. Asetage süstla otsik augu
keskele ja suruge liim ühtlase kindla vajutusega august läbi. Vajaduse korral tuleb puurida
mitu auku ja sealt liimi sisse süstida. Aukudest välja imbuv liim tuleb koheselt eemaldada.
Kui liimi süstimiseks on väiksem auk, siis kasutage nõela. Sellele piirkonnale, kuhu liimi
süstimist teostatakse, panna peale raskused, kuna liim süstimise käigus vahutab kergesti
ja võib puitu kuivamise ajal tõsta. 24 tunni pärast võib eemaldada liimiteibid ja raskused.
Augud täita kuuma vaha, puidust punnide või muu sobiva materjaliga.

sõltuvalt pinna suurusest

Pakend: 50 ml plastiksüstal

Säilivus: vähemalt 9 kuud

Giscode: D1
Emicode: EC1-plus

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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