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STAUF D 11 DISPERSIOONLIIM VAIPKATETELE 

 

  

      

 

Toote number: 141250 
 
Eriomadused: 
 väga hea nakkega 
 vähendab õmbluste kokku-

tõmbumist 
 kiire kõvenemine 
 kõrge kuivaine sisaldus 
 lihtne peale kanda 
 
Sobib liimimiseks: 

 tafting vaip, lateks-, vaht- või 
sünteetilise topeltpõhjaga 

 tafting vaip fliisist alusega 
 põimvaibad 
 nõelfliis vaibad 
 tekstiilist sportpõrandakatted ja 

punktelastsed konstruktsioonid 
 looduslikust kiust põrandakatted, 

kookos/ sisal lateksiga 

Sobivad tasandussegud: 
 STAUF AS; GS; GS Stand; FZ; 

XP10; 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 
 väga hea peale kanda 
 kiire kõvenemine 
 sobib ratastega toolidele vastavalt 

DIN  NE 12529 
 
Transport : 
 liim on külmatundlik 
 transport alates +5°C 

 
Transpordi ohtlikkus: 
 puudub 

 

Värvus:  
 kreemjas 
Kulu /m²: 
 325 g liimikamm STAUF nr 1 
 400 g liimikamm STAUF nr 2 
 500 g liimikamm STAUF nr 8 
Avatud aeg: 
 10 - 20 minutit 20ºC 
Ooteaeg  
 5-15 min 
Edasine töötlemine: 
 umbes 24 tunni pärast 
Töötingimused: 
 vähemalt + 15 ºC 
 max. suhteline õhuniiskus: 75%, 

soovitatavalt 65% 
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: Soovitame alati vaiba paigaldamisel järgida tootjapoolseid soovitusi. Liim tõmmata STAUF liimikammiga 
aluspõrandale, ärge pange liimi liiga paksult, nii väldite liimi loike. Jämeda tekstuuriga põhjaga vaipadel  kasutage vastava 
hambapikkusega liimikammi. Peale kindlaksmääratud ooteaega ja peale seda kui liimikiht muutub läbipaistvaks, kuid avatud aja 
jooksul paigaldage põrandakate liimile tugevalt vajutades või hõõrudes. Vaiba alumine pool peab olema täielikult liimida kaetud. 
Vältida mullide tekkimist vaiba alla, vajadusel kasutage korkklotsi. Kui  vaipkate pole õigesti fikseeritud, on seda võimalik 45 minuti 
jooksul korrigeerida. 
 
Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis andma tasuta 
konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida. 

 


