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Patruunapuristin
Tuote n:o 0891 00

Pohja-aine Akryyli
Tiheys 1,3 g/cm3

Lämmönkesto -20… +70°C
Työskentelylämpötila +5…+35°C
Avoin aika* 15 min.
Loppulujuus* 24-48 tuntia 

(esim puu-puu-liitos 
22 kg/cm²)

Päällemaalattavissa kyllä
Säilyvyys 12 kk avaamattomana

suojattava jäätymiseltä.
* ilmankosteus, lämpötila ja olosuhteet vaikuttavat aikoihin

Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia. 
Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavista pinnoista. 
Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa. 
Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin. 

Raaka-aine MS
Kovuus (Shore A - asteikolla) 60
Tiheys 1,57
Kovettumistapa Ilmankosteudesta
kovettumisnopeus 2-3 mm/vrk
Nahkoittuminen 10-15 min
Käyttö/asennus lämpötila +5…+40°C
Lämmönkesto -40…+100°C
lyhytaikaisesti …130°C
max 1h …150°C
Murtovenymä 350 %
Elastisuus +/-25 %
Kutistuma 0 % (kiintoainepitoisuus 100%)
Kemikaalien kesto Hyvä
Veto/leikkauslujuus 2,2 N/mm²
UV:n kesto Hyvä 
Ikääntymisen kesto Erinomainen 
Päälle maalattavuus Hyvä+
vesiohenteisilla heti
liuotinpohjaisilla kun kuiva
Homehtuminen homesuojattu 
Käyttäjä turvallisuus Hyvä
Sisältää liuottimia Ei
Sisältää isosyanaattia Ei
Sisältää silikonia Ei
Haju kuivuessa hajuton

Power Tack Asennusliima Voimakas asennusliima.
Erittäin kova tartuntavoima.
Sisä- ja ulkokäyttöön.

• Voimakas ja pysyvästi elastinen MS Polymeeri asennusliima
• Suuri alkutartunta helpottaa asennusta
• Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin
• Tiivistää ja täyttää epätasaisuudet
• Sisä- ja ulkokäyttöön, kosteisiin ja kuiviin tiloihin
• Meriveden ja UV:n kestävä sekä homesuojattu
•	Lämmönkesto	-40⁰C…+100⁰C	(max	1h	150⁰C)
•	Työskentelylämpötila	+5⁰C…+40⁰C
• Nahkoittuminen 10 min ja kuivuminen 3 mm/vrk
• Turvallinen käyttää, ei sisällä happoja, 
    liuottimia eikä iso-syanaatteja
 

310 ml     0893 225 105

Asennusliima PRO 140

Puhdista liimattavat pinnat.
Levitä massa kolmionmuotoisena palkona ja purista kappaleet yhteen niin, 
että massaa jää 2 mm kappaleiden väliin.

Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri 
alkulujuus (140 kg/m2). 
Asennusliima Pro:lla voidaan korvata 
naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.
• Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, 
  kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten 
  materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, 
  lastu- ja kipsilevyyn.
• Täyttää epätasaisten pintojen välykset.
• Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille.
310 ml 0893 100 109


