tarvikkeet

Tekniset tiedot

VINYL GLUE -liima

Tuoteominaisuudet:
Ammattimainen liima, kehitetty erityisesti Pergo Optimum-lattioille.
Pergo®-vinyyliliima on liuotteeton, kuituvahvistettu dispersioliima.
Soveltuu Pergo®-vinyylin liimaamiseen sopivan huokoisten
sisätilojen aluslattioiden päälle.
PGVGLUE6 = 6 kg
PGVGLUE15 = 15 kg
Miksi käyttää Pergo®-vinyyliliimaa?
✓ Soveltuu erinomaisesti lattialämmitykseen ja/tai -viilennykseen.
✓ Leviää helposti, takaa nopean liimautumisen JA erinomaisen lujuuden
✓ Ei valu levittämisen jälkeen ja tarjoaa markkinoiden parhaan mitanpitävyyden
elastisuudestaan huolimatta
✓ Estää lämpötilaeroista johtuvia aukkoja lattiassa
✓ Kosteudenpitävä ja siksi ihanteellinen vinyylilattiassa
Lasta liiman levittämistä varten:

PGVA2

Tekniset tiedot:
Pohja
Kuivumistapa
Koostumus
Väri
Tiheys (DIN 53479)
Brookfield-viskositeetti (Brookfield RVT 6/10)

Akryyli
Fyysinen kuivuminen
Pasta
voide
Noin 1,28 g/cm³
Noin 32.000 – 42.000 mPa.s.

Avoin aika 21 °C ja 50 % RH
Odotusaika 21 °C ja 50 % RH

Noin 40–50 minuuttia
Noin 5–10 minuuttia

Asetus kantavaksi
Lämmönkesto

Min. 24 h
-20 °C … +70 °C (kovettunut)
Riippuen alustasta 250–350 g/m² käyttämällä
hammaslastaa A2

Käsittelyn riittävyys

* Riippuu ympäristön olosuhteista, kuten lämpötila, kosteus, alusta jne.
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Ominaisuudet:
- Kuituvahvistettu
- Kovaelastinen sidos
- Suuri loppulujuus
- Erittäin helppo levittää
- Muodostaa kestäviä huippuja levitettynä
hammaslastalla tai levitinkammalla
- Alhainen kulutus / m²
- Hyvin pienet päästöt
- Ei sisällä liuotinta
Käyttösovellutukset:
Pergo®-vinyyliliima soveltuu
vinyylilattiapäällysteen liimaukseen sisätiloissa
sekä homogeenisen ja heterogeenisen PVClattiapäällysteen, polyolefiinin ja kumimattojen
liimaukseen jopa 2,5 mm saakka.
Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa sileillä ja
hyvin absorboivilla imeytyvillä aluslattioilla.
Kuvaus:
PERGO®-vinyyliliima kovettuu veden
haihtuessa liimasta. Tällöin muodostuu täysin
kovettunut (noin 24 tuntia, 21 °C ja 50 % RH)
kovaelastinen ja kutistumaton liimakerros, joka
kestää PVC-lattian normaalia
muodonmuutosta ilmakehän kosteuden ja
lämpötilan vaihdellessa. Liima tarttuu
erinomaisesti käytännössä kaikkiin tavallisiin
huokoisiin alustoihin.
Säilyvyys:
24 kk avaamattomassa pakkauksessa
viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa,
lämpötila +5 °C – +25°.
Aluslattia:
PERGO®-vinyyliliima tulee levittää tasaiselle,
kuivalle, puhtaalle ja sileälle alustalle DIN
18365:n mukaisesti, ja jossa ei myöskään ole
säröjä tai murtumia.
Vanhojen liimojen jne. jäämät voivat vaikuttaa
tarttuvuuteen ja näkyvät lattiapäällysteen läpi.
Ne tulee siksi poistaa mekaanisesti. Irtonaiset
tai vialliset pinnat on korjattava ennen liiman
levitystä käyttämällä sopivaa tasoitetta.

Aluslattioiden (betoni) pinnat, jotka eivät ole
kiinteitä, tulee mielellään poistaa. Jos
kyseessä on epätasainen aluslattia, käytä
sopivaa tasoitetta.
Sileät pinnat, kuten anhydriitti, tulee karhentaa
ja niistä tulee poistaa pintakerros. Hiottu alusta
on imuroitava teollisuusimurilla.
Kaikille pinnoille suositellaan
yhteensopivuustestiä.
Liiman levitys:
PERGO®-vinyyliliima tulee sovittaa
huoneenlämpöön ennen käyttöä.
Levitä liima pinnalle hammaslastalla A2. Älä
levitä liimaa pinnalle enempää kuin Pergo®vinyylillä voidaan peittää avoimen ajan
kuluessa.
Aseta Pergo®-vinyyli 10–20 minuutin kuluessa
märkään liimakerrokseen ja rullaa raskaalla
telalla (>50kg). Olosuhteista riippuen rullaa
reunat ja tiivistealueet uudestaan 20–30
minuutin kuluttua.
Kovettumaton PERGO®-vinyyliliima voidaan
poistaa työkaluista ja parketista vedellä.
Kovettunut liima on poistettava mekaanisesti.
Suositukset:
• Älä asenna alustoille, joita ei ole suojattu
mahdollista alustasta nousevaa kosteutta
vastaan.
• Älä levitä liimaa alle 15 °C tai yli 25 °C:n
lämpötiloissa
• Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 15
°C.
• Älä levitä liimaa, jos suhteellinen kosteus
on yli 75 %.
• Alhaiset lämpötilat ja korkea suhteellinen
kosteus pidentävät kovettumis- ja
kuivumisaikaa.
• Älä käytä, jos seinät ja katot eivät ole
kuivia (esim. rappauksen tai maalaamisen
jälkeen).
• Älä laimenna liimaa.
• Korjaukset on tehtävä 10 minuutin
kuluessa
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•

Ei ulkokäyttöön

Terveys- ja turvallisuussuositukset:

Sovella tavanomaisia teollisuuden
hygieniavarotoimia.
Katso etiketistä lisätietoja.
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