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STAUF D 5 DISPERSIOONLIIM PVC KATETELE 

 

  

 

 

Toote number: 14610 
 
Eriomadused:  

 head nakkeomadused 

 pikk avatud aeg 

 suurepärane niidi moodustamine 

 suur tõmbetugevus  

 ei vaja erimärgistust 
 
Sobib liimimiseks: 

 CV katted 

 PVC homogeenne/heterogeenne, 
koos PVC vahtkattega, kvarts-
vinüül plaadid 

 PVC disainkatted 

 PVC sportkatted, pinna ja 
punktelastse konstruktsiooniga 
katetele 

Sobivad tasandussegud: 

 STAUF AS; GS; GS Stand; FZ; XP 
10; RM; SSP RAPID 

 

Sobiv alusvaip: 

nii nagu projektis on ettenähtud 
 
Aluspõrand: 

 betoon  

 kips 

 puitlaudis, parkett 

 tõstetud põrandad  

 STAUF tasandussegud 

 saepuruplaat V100(E1), OSB 
plaadid, vineer 

Toote omadused: 

 vananemiskindel 

 sobilik põrandaküttele 

 kõrge märgnake 

 väga hea peale kanda 

 kiire kõvenemine 

 sobib ratastega toolidele vastavalt 
DIN  NE 12529 

Transport : 

 liim on külmatundlik 

 transport alates +5°C 
 

Värvus:  

 kreemjas 
Kulu /m²: 

 300 g liimikamm STAUF nr 1 
Töötlemise aeg: 

 10 - 25 minutit 20ºC 
Edasine töötlemine: 

 umbes 24 tunni pärast 
Töötingimused: 

 vähemalt + 15 ºC 

 max. suhteline õhuniiskus: 75%, 
soovitatavalt 65% 

Transpordi ohtlikkus: 

 puudub 
Säilivusaeg: 

 9 kuud 
Giskood: 

 D 1 
EMI-kood 

 EC1 plus 
Pakend: 

 14 kg plastikämber 

 
 
Nõuded aluspõrandale: enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele (DIN 18365). 

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 töödelda: 

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!  Paigaldatav kate asetada 

ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades või rullides paika. Kindlasti tuleb kontrollida, et katte 
tagumine pool oleks ühtlaselt kaetud liimiga ning seal ei oleks liimiga katmata kohti. Paigaldamisel veenduda, et ei ole tekkinud 
katte alla mulle, vajadusel kasutada mullide eemaldamiseks korkklotsi. 15 – 30 minuti pärast veelkord tugevalt rullida või trampida 
korkklotsiga kogu kate üle. 60 minuti jooksul kontrollida ja vajadusel uuesti rullida üle üles kerkinud ääred. 
Täpselt jälgida tootjate poolt esitatud erinõudeid. 
 
Lisainfo: põrandat võib koormata 24 tunni möödudes. Vuukide keevitamine mitte enne 48 tunni möödumist. 
 
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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