
 

 Tehniline informatsioon 

 

   
PÕRANDASTUUDIO/ Linnusilm OÜ 
Pärnu mnt 142 
11317 Tallinn 
E – R 9-18 L 10 - 15 

Tel/ faks 6 115 621 
Mob  50 50 530 

 

e-mail: linnusilm@parkett.ee 
www.parkett.ee 

 
 

 

  

 

STAUF SPU-460   1-KOMPONENTNE LIIM 
PUITPÕRANDALE  

 

  

 

 

Eriomadused:  

 ei mõjuta puidu viimistlust  

 võib liimida peaaegu igale 
aluspõrandatele ilma 
kruntimata 

 suur tõmbetugevus  

 vee- ja lahustivaba  

 ei vaja erimärgistust 

 saadaval ka värviline liim 
tumedatele puitudele (SPU-
460 E) 

Sobib liimimiseks: 

 industriaalparkett, paksus 16 
mm DIN EN 14761 

 lamparkett kuni 55x250, min 
paksus 10mm DIN EN 13227 

 täispuidust põrandalaud 

 mitmekihilised laudparketid 
DIN EN 13489 

 mosaiikparkett DIN EN 13488 

 liistparkett DIN EN 13226 
Sobivad tasandussegud: 

 STAUF SPP 95, ES, FZ, RM, 
PU, SSP RAPID 

Sobiv aluskiht: 

 STAUF alusmatt 

 STAUF polüestervill 

 STAUF pehmendav 
alusmaterjal 

Aluspõrand: 

 asfalt 

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

 kips 

 puitlaudis, puitkiudplaat  

 STAUF tasandussegud 

 saepuruplaat V100 (E1), OSB 
plaadid, vneer 

 kivi, keraamiline plaat, terratso, 
tsement  

Sobivad Krundid: 

 STAUF VDP-130 

 STAUF VPU-155 S 

 STAUF VEP-190 

 STAUF VDP-160 
Toote omadused: 

 vananemiskindel 

 elastselt deformeeruv 

 sobilik põrandaküttele 

 väga hea pealekanda 

 väga madal emissioon 

 kiire kõvenemine 

 veevaba 
Sobiv puhastusvahend: 

 STAUF lahusti/puhasti 

 STAUF puhastusvahend 

Värvus:  

 beež 
Kulu /m²: 

 1100g liimikamm STAUF nr 3 

 1350g liimikamm STAUF nr 4 

 1200g liimikamm STAUF nr 5 
Töötlemise aeg: 

 ca 45 minutit 20ºC 
Edasine töötlemine: 

 umbes 48 tunni pärast 
Töötingimused: 

 vähemalt + 15 ºC 

 max suhteline õhuniiskus: 75%, 
soovitatavalt 65% 
 

Transpordi ohtlikkus: 

 puudub 
Ladustamine: 

 vähemalt 12 kuud 
Giskood: 

 RS10 
EMI-kood 

 EC1-R -plus 
Pakend: 

 8kg ja 18kg plastik ämber 

Nõuded aluspõrandale: enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele. Aluspõrand peab 

olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. 
Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri. 
Aluspõranda ettevalmistus: vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödeld: 

lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides 
ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte isevalguva tasandusseguga. 
Liimimine: liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult!  Parkett asetada ettetõmmatud liimile, 

sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades paika. Töötlemata puidu korral hoiduda liimi sattumisest ühenduskohtadele. 
Kõvaks muutunud liimijäljed saab kergesti eemaldada mehhaaniliselt. Värske liimi jälgi saab eemaldada STAUF cleaner’iga, kuid 
enne selle kasutamist proovida, kas lakitud või õlitatud puit ei saa kannatada. 
Lisainfo: tavaliste veebaasiliste lakkidega liim üldjuhul ei reageeri, kuid selline võimalus on olemas. Kõikide õlide ja õlivahade 

komponentide mõju liimimisele peab eelnevalt kontrollima. Võimaliku ohu korral soovitatavalt kasutada liime, mis ei reageeri 
viimistlusega – näiteks STAUF SPU 570, PUK 445, ja PUK 455. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva 
niiskuse toimel. Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kiirem kuivamine. Õhem liimikiht kuivab kiiremini. Täispuidust 
laudparketid, mis pole punni ja soonega ning on kõrgema paisumise/kahanemisega, võivad antud elastse liimiga deformeeruda 
vastavalt toa sisekliima muutustele. Sellisel juhul võiks kasutada vähem elastseid liime nagu näiteks STAUF SPU 570, PUK 445, 
PUK 450 või PUK 455. 
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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