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Dämmkleber FW
Liimalaasti eristelevyjen kiinnittämiseen vaneri- ja puukuitulevyalustoille
Käyttöalue

Mineraalivilla ja EPS- eristeiden kiinnittämiseen vaneri-, puukuitulevy-, kipsikuitusementtilevyalustoille.

Ominaisuudet :

- hyvä tarttuvuus
- korkea stabiilisuus

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Tiheys:

Valmistelut :

Valmistelevat työt :
Alustan, johon eristeet liimataan, tulee olla tasainen, koska alustan tasoerojen
oikaiseminen liimalaastilla ei ole mahdollista.
Alustan tulee olla puhdas, vapaa irtoavasta aineksesta, kuiva ja riittävän kantava.
Tarvittaessa otetaan alustasta vetokokeita.
Myös eristelevyjen tulee olla puhtaita ja kuivia.

Akrylaatti- polymeeridispersio
n. 1,65 g / cm3

Alustan esikäsittelyt :
Mikäli alusta täyttää em. vaatimukset, ei tarvita esikäsittelyjä.

Sekoitussuhteet :

Käyttövalmista. Sekoitetaan vispiläporakoneella.
Voidaan lisätä hieman vettä työstämisen helpottamiseksi, jolloin sekoitetaan
vispiläporakoneella.

Työskentely :

Dämmkleber FW levitetään eristelevyn pinnalle hammaslastamenetelmällä.
Hammaslastamenetelmässä laastia levitetään koko eristelevyn pinta-alalle
ja laasti kammataan auki lastalla, jonka hammaskoko on väh. 10x10 mm.
Eristelevyjen reunat on pidettävä puhtaina.
Eristelevyt tulee asentaa välittömästi liimalaastin levittämisen jälkeen.
Eristelevyt painetaan tiiviisti alustaan ja toisiinsa. Saumat limitetään ja aukkojen
kulmissa eristeet asennetaan niin, että eristelevyn sauma ei ylitä aukon
kulmapistettä.
Avonaisia saumoja ei saa täyttää laastilla, vaan esim. eristeestä leikatulla
kaistaleella tai PU-vaahdolla ( max 10 mm leveät saumat ).
Mikäli eristeet kiinnitetään myös mekaanisesti, voidaan kiinnitys tehdä aikaisintaan
24 h kuluttua liimauksesta.

Menekki :

n. 2,0 -3,0 kg / m2
Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 5 C:een.

Kuivumisaika :

n. 72 h
Riippuu alustan imukyvystä, liimalaastin määrästä ja ympäristöolosuhteista.
Käytettäessä lisäksi mekaanisia kiinnikkeitä, voidaan jatkotyöskentely
aloittaa mahdollisesti aikaisemmin.
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Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero : 795279
Pakkaukset : muoviastia 25 kg, täysi lava 600 kg

Väri :

Luonnonvaalea

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi:
Kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh. 1 vuosi.

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.
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