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Eri Keeper Plus

Kosteudenkestävä yleispuuliima puupintojen
liimaukseen sisällä ja ulkona.
Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin.

•

Täyttää D3 – luokan
kosteusvaatimuksen

•

Kestää pakkasta
-20 °C asti, tilapäistä
säilytystä -25 °C asti

•

Jäätynyt liima voidaan
käyttää normaalisti
sulamisen jälkeen

•

Hyvät joustavuus
ominaisuudet ja
voimakas tartunta
alustaan

•

Helppoa levittää
telalla tai pensselillä

TEKNISET TIEDOT:
Koostumus:
Väri:
Ominaispaino:
Kuiva-ainepitoisuus:
pH:
Liuote:
Viskositeetti:
Menekki:
Työskentelylämpötila:
Työskentelyaika:
Kuivumisaika:
Kosteudenkesto:
Työvälineet:
Varastointi:

Modifioitu PVCa -dispersio
Valkoinen, kuivunut
liimasauma on väritön
n. 1030 kg / m³
n. 48 %
n. 3
Vesi
n. 12000 mPa.s Brookfield
RVT, sp 6,20 r/min
(25 0C)
n. 100 -180 g / m² (puu)
Alin lämpötila +10°C
n. 10 min riippuen
lämpötilasta ja ilman
kosteudesta
Lopullinen kovuus
n. 12 tuntia
(+23 °C / RH 50 %)
Hyvä D3, DIN EN 204/205
Sivellin tai harja
Säilyy viileässä ja kuivassa.
Säilyvyys vähintään 1 vuoden
avaamattomassa
alkuperäispakkauksessa.
Korkki pidettävä tiiviisti
suljettuna varastoinnin ajan.

Pakkauskoko:

300ml, 750ml
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KÄYTTÖOHJEET:
Varmista, että molemmat liimattavat pinnat ovat kuivat ja
puhtaat. Levitä liima toiselle liimattavista pinnoista.
Saadaksesi vahvemman liimasauman tai jos kyseessä on
kova puulaji (esim. tammi), levitä liima molemmille puolille.
Purista puukappaleet yhteen 10 min kuluessa. Pyyhi purseet
ja tahrat välittömästi kostealla rätillä. Kuivunut liima
poistetaan mekaanisesti. Liima kestää tilapäisen säilytyksen
– 25 °C saakka. Liima jäätyy, mutta voidaan sulamisen
jälkeen käyttää normaaliin tapaan

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:
Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos liimaa joutuu iholle, pese
iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu
silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin
hoitoon. Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman
kuivumista. Kuivunut liima voidaan poistaa mekaanisesti.
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote
toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään
imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet
tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.
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