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Raaka-aineet/valmistus
ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima on erityisesti ERFURT-KlimaTec 
Thermovliesille suunniteltu dispersioliima, jolla on erinomainen 
liimautuvuus.

Tuotetiedot
• Tilausnro 1001202
ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliiman pakkauskoko on 10 kg / sanko.

Tuotteen ominaisuudet
• Sisäkäyttöön
• Erinomainen liimautuvuus
• Kevyt ja notkea levittää pitkänukkaisella lampaanvillatelalla
• Helppo, nopea ja siisti käsitellä
• Ihanteellinen kiinnittyvyys alustaan
• Erinomainen märkälujuus
• Erinomainen tapetoitavuus
• 20 minuutin avoin aika
• Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä
• Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN EN ISO 12 572 mukainen, mikä 

vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerroksen paksuutta 0,07 m tai  
0,04 m ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basicin tai Premiumin kanssa

Käyttö/kiinnitys
ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima on kehitetty erityisesti ERFURT-
Thermovlies-valikoimalle. Se soveltuu kaikille kantokykyisille sileille tai 
kevyesti strukturoiduille alustoille sisäseiniin ja -kattoihin.  

Alustan valmistelu
Alustan on oltava kuiva, puhdas ja luja. Poista tarttumista haittaavat 
vanhat pinnoitteet. Suuret korkeuserot on tasoitettava tasoitemassalla.

Työstöolosuhteet
Riittoisuus alustasta ja levitysmäärästä riippuen 0,3–0,5 kg/m2. 
Työstölämpötilan oltava vähintään 10 °C. Avoin aika on normaaleissa 
lämpötila- ja kosteusolosuhteissa n. 20 minuuttia.

 

Liimaus
ERFURT-Kl imaTec- jär jestelmäl i imaa 
levitetään alustalle pitkänukkaisella telalla 
vuodan leveydeltä reilusti ja tasaisesti.

Lopuksi seinäpäällyste asetetaan 
liisteröityyn alustaan ja painetaan 
tapetointilastalla seinään kiinni siten, että 
liima leviää tasaisesti ja pinnasta tulee 
tasainen.

Kuivaus
Lämpötilassa +20 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 65 % kuiva ja 
päälletapetoitavissa n. 6–12 tunnin kuluttua. Aika on sitä pidempi mitä 
alhaisempi lämpötila ja mitä korkeampi ilmankosteus on.

Työvälineiden puhdistus 
 
Vedellä heti käytön jälkeen.

Säilytys
Säilytä ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliima-astia hyvin suljettuna viileässä 
ja jäätymiseltä suojattuna. Suojaa suoralta auringonvalolta, lisää avattuun 
astiaan tarvittaessa hieman vettä. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa 
vähintään kaksi vuotta.

Hävittäminen
Kuivuneet ja saostuneet ERFURT-KlimaTec-järjestelmäliiman jäämät 
voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 

Ainesosat/testitulokset
Vesihöyryn läpäisykyvyn on määrittänyt Schall- und Wärmemeßstelle 
Aachen GmbH, standardin DIN EN ISO 12 572 mukaisesti. Testiraportin 
numero on 1030509-D-WDD.
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