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Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg 
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Lahtiütlemine. Tehnilised andmed ja kasutamisesoovitused põhinevad 

katsetustel ja kogemustel. Need on mõeldud kasutajale abiks paremate 

töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel. 
Kuna me ei saa toote kasutaja töötingimusi kontrollida, siis me ei vastuta töö 

lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades. 
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TEHNILISTE ANDMETE LEHT 

 

Versioon: 31.05.2016 

TOOTE KIRJELDUS 
Liim Bostik Attack Floor on ohutu mittesüttiv liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid. Konsistents on tiksotroopne ja 
elastne. Väga hea ühesuunaline märg või kuiv tugev nakkumine. Mõeldud kasutamiseks sisetingimustes. 

 

KASUTUSALA 
Plastifitseeritud vinüülvaipade (tagumine pool on kattekihiga või ilma) paigaldamiseks. Linoleum ja vaipkatted 
vahtmaterjalist tagaküljega. 
NB! Jutekangast tagaküljega linoleumi puhul soovitame kasutada liimi Bostik Linotack. 

 
TÖÖJUHIS 
Paljud materjalitootjad annavad juhised oma materjalide töötlemiseks enne ühendamist. Järgige täpselt nende juhiseid. 
Alljärgnevad juhised kohalduvad ainult liimimisele. Ettevalmistatud pind peab olema puhas, ühtlane ning tolmust, 
mustusest ja vanast värvist vaba. Kui pinda on vaja tasandada, kasutage veekindlat kitti. Betoonist aluspinnale liimimisel 

ei tohi suhtelise õhuniiskuse tase ületada 85%. Liimi, materjali ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +18 °C ja 
suhteline õhuniiskus 30–70%. 
Põrandatele liimimine – ühesuunaline märgliimimine 1. Segage liim hoolikalt läbi. 2. Kandke liim hammastatud 
liimikammiga põrandale. Liimiriba kõrgus peab olema 2-3 mm. 3. Pange vaip vahetult märjale liimile. Kui on vaja 
tugevamat kohest naket, võib paigaldusega viivitada umbes 30–45 minutit. 4. Pange vaip hoolikalt liimile ja suruge kõik 
õhumullid välja. 
Põrandatele liimimine – ühesuunaline kuivliimimine Liimimine tugeva kattematerjaliga mitteimavatele aluspindadele. 1. 
Kandke liim aluspinnale hammastatud liimikammiga (kui kattematerjal on aluspinnas olevate ebakorrapärasuste suhtes 
väga tundlik, tuleb kasutada tiheda hammastusega liimikammi). 
2. Oodake, kuni liim kuivab nii, et liimi kergelt puudutades ei kleepu see sõrme külge. Tugev aluspind: oodake 45 min. 
Paigaldusaeg on umbes 80 minutit. 3. NB! Kuivliimimisel on väga oluline hõõruda kattematerjal väga hoolikalt kinni, nii et 
liimiribad deformeeruks veidi ja suurendaks seeläbi nakkepinda. 

 
OHUTUS 
Kehtivate eeskirjade kohaselt ei klassifitseerita toodet tervise- ega keskkonnaohtlikuks. Lisateavet vt toote ohutuskaardilt. 
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TEHNILISED ANDMED 

Omadused enne pealekandmist 

Tüüp Ühesuunaline liim märjalt või kuivalt liimimiseks 

Sideained Manustega plastdispersioonid 

Lahusti Vesi 

Konsistents Tiksotroopne 

Värvus Valge 

. Tööriistad ja kuiv liim: Bostik 

 Lim- och Penseltvätt 

. Plekid: Bostik Lim- och Penseltvätt 

Pealekandmismeetod Märgliimimine: hammastatud liimikamm 

. Kuivliimimine: tiheda hammastusega liimikamm 

Töötingimused Temperatuur vähemalt +18 °C 

 Suhteline õhuniiskus 30–70% 

Puhastamine Märg liim: vesi 

Tihedus 1,27 ±0,02 

Tahkete osakeste sisaldus 71 ±1% kaalust 

Kulu Tavaliselt 4–6 m2/liitri kohta. Vt konkreetse materjali puhul 
soovitatud kogust 

Lahjendamine Vesi Liimi ei ole vaja lahjendada 

Tuleohtlikkus Ei 

Säilivusaeg 1 aasta temperatuuril +10 °C...+20 °C avamata pakendis. Kaitsta 
külmumise eest 

Omadused pärast 
pealekandmist 

 

Tugevus Materjalide ühendamisel, mille üks külg on tugev, saavutatakse 
hea tugevus mõne päeva jooksul. Näiteks polüestervildiga PVC 
ühendamisel PVC-st aluspinnaga, saavutatakse lõplik tugevus 4–7 
päevaga 

Temperatuuritaluvus +75 °C...+80 °C 14 päeva pärast ühendamist 

Niiskuskindlus Väga hea, kui liim on kuivanud 

Pehmendajakindlus Väga hea 

Värvus Läbipaistev 
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