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Toorained/valmistamine
ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim on spetsiaalselt ERFURT-KlimaTec 
Thermovliesi jaoks välja töötatud tugeva nakkega dispersioonliim.

Toote andmed
• Tellimisnr 1001202
ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi pakendi suurus on 10 kg ämbri kohta

Toote omadused
• Kasutamiseks sisetingimustes
• Suur liimimisvõime
• Lihtne ja ühtlane pealekandmine pikakarvalise lambanahast rulliga
• Lihtsalt, kiiresti ja puhtalt käsitsetav
• Optimaalne nakkuvus aluspinnaga
• Suur niiskuskindlus
• Suur tapetseerimiskindlus
• Kasutusaeg avatuna 20 minutit
• Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
• Veeauru läbilaskvus standardi DIN EN ISO 12 572 järgi vastab olenevalt 

süsteemi ehitusest difusioon-ekvivalentsele õhukihile paksusega  
0,07 m või 0,04 m, kui seda kasutatakse koos materjaliga ERFURT-
KlimaTec Thermovlies Basic või Premium

Kasutamine/paigaldus
ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim on välja töötatud spetsiaalselt ERFURT-
Thermovliesi seinakattematerjalide sortimendi jaoks. Seda saab kasutada 
kõigil kandevõimelistel siledatel või vähese struktuursusega seina- ja 
laepindadel siseruumides.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, puhas ja tugev. Vanad mittenakkuvad kihid 
tuleb eemaldada. Suured kõrguste vahed tuleb siledaks pahteldada.

Paigaldustingimused
Kulu olenevalt aluspinnast ja pealekantavas kogusest 0,3 kuni 0,5 kg/m2. 
Temperatuur ei tohi paigaldamise ajal olla madalam kui 10° C. Tavalise 
temperatuuri ja õhuniiskuse korral on kasutusaeg avatuna u 20 minutit.

Liimimine
Kandke ERFURT-KlimaTeci süsteemiliim 
pikakarvalise rulliga ühe paani laiuselt 
rohkes koguses ja ühtlaselt aluspinnale.

 

Asetage seinakate liimile ja suruge 
tapeedilabidaga seinale nii, et liim jaotub 
ühtlaselt ja tekib ühetasane aluspind.

 
 

 
Kuivamine
Temperatuuril + 20° C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% u 6–12 tunni järel kuiv 
ja ületapetseeritav. See aeg pikeneb madalama temperatuuri ja suurema 
õhuniiskuse korral.

Tööriistade puhastamine  
Kohe pärast kasutamist veega.

Hoiustamine
Hoidke ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi anumat suletuna jahedas 
mittekülmuvas kohas. Kaitske otsese päikesekiirguse eest; avatud pakendi 
korral katta liim vajadusel vähese koguse veega. Suletud originaalpakendis 
säilib vähemalt kaks aastat.

Utiliseerimine
ERFURT-KlimaTeci süsteemiliimi kuivanud või kõvastunud jääke on lubatud 
ära visata koos tavalise olmeprügiga. 

Koostisained/katsetulemused
Veeauru läbilaskvuse määras kindlaks Schall- und Wärmemeßstelle 
Aachen GmbH vastavalt standardile DIN EN ISO 12 572 ja katsearuandele nr 
1030509-D-WDD.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

E-post: info@erfurt.com 
Koduleht: www.erfurt.com

Klienditeeninduse telefon:
+49 202 6110 375
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