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TEKNINEN TUOTESELOSTE 
 

PENOSIL Premium SpeedFix All Interior 
697 
 
Ensimmäisen kerroksen erinomaisen tartunnan varmistava, sisäkäyttöön tarkoitettu käyttövalmis liima, 
jonka sideaineena on akrylaattidispersio. Sopii erilaisten materiaalien liittämiseen toisiinsa: puu, 
kiillottamattomat kivet, betoni, kipsilevy, keramiikka, erilaiset tiilet, polystyreeni. Kovettuneena UV- ja 
kosteudenkestävä ja maalattavissa. 
 

Käyttökohteet 

Liima on tarkoitettu monikäyttöiseksi rakennusliimaksi, ja se sopii puurakenteiden sekä puu- ja 
kipsilevyjen asennukseen, ruuviliitosten vahvistukseen ja ruuvien määrän vähentämiseen. Sopii 
käytettäväksi myös viimeistelytöissä ovi- ja jalkalistojen sekä erilaisten koristeiden ja kattolistojen 
asentamiseen. 
Liima liittää osat jäykästi toisiinsa, joten se ei sovellu liikkuvien liitosten liimaukseen. Älä käytä 
vedenalaisissa rakenteissa tai kohteissa, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa veden kanssa. Liiman 
tartunta ja sopivuus käyttökohteeseen tulee tarvittaessa testata. 
 

Käyttöolosuhteet 

Käyttölämpötila +5…+30 °C. Kovettuessa vapautuu kosteutta, joten tilojen tulisi olla riittävän hyvin 
tuulettuvia, jotta kosteus haihtuu. Kovettuminen voi hidastua, jos molemmat liimattavat pinnat ovat ei-
huokoisia. 
 

Käyttö 

Puhdista liimattavat pinnat rasvasta, öljystä, pölystä ja irtonaisista aineksista. 
Katkaise patruunan kierteinen pää ja kierrä liimavirtaa ohjaava suutin paikalleen. Leikkaa suuttimeen 
sopivan kokoinen reikä annostelua varten. Aseta patruuna suuttimineen pistooliin ja täytä suutin 
liimamassalla pumppaamalla pistoolin liipaisinta toistuvasti. Levitä liimaa liimattavan osan päälle ja paina 
se heti alustaa vasten. Kevyet osat tulee tukea 2–3 tunniksi, raskaammat ja riippuvat osat liiman 
lopulliseen kovettumiseen asti. Liiman lopullinen kovettuminen riippuu liimakerroksen paksuudesta, 
liimattavista materiaaleista ja ilman kosteudesta. Toisen liimattavista pinnoista tulisi olla vesihöyryä 
läpäisevä, jotta liima pystyy kovettumaan. Lopullisesti kovettunut liima voidaan maalata akryylimaalilla. 
 

Puhdistus 

Kovettumaton liima poistetaan vedellä. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti. 
 

Tekniset tiedot 

Ominaisuus Yksikkö Arvo 

Käyttöaika minuuttia 3–5 

Pintakuivumisaika minuuttia 10 

Kuivumisaika mm/24 h 2–3 

Tiheys g/cm³ 1,3 

Lämpötilankestävyys kovettuneena °C –30…+70 



 

TEKNINEN TUOTESELOSTE 
PENOSIL Premium SpeedFix All Interior 697 
Versio 1.1 

2/2 

Ilmoitetut ominaisuudet on mitattu lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 
%, ellei ole mainittu toisin. 
 

Väri 

Valkoinen. 

 

Pakkaus 

290 ml:n muovipatruuna, 12 kpl rasiassa. 
 

Säilytys 

Taattu säilyvyysaika on 12 kuukautta valmistuspäivästä, kun tuotetta säilytetään tiiviisti suljetussa 
alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa +5…+30 °C:n lämpötilassa. 
 

Turvallisuus 

Varo kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Huuhtele roiskeet silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja 
hakeudu lääkärin hoitoon. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Tarkemmat turvallisuustiedot ovat tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomautus: Tässä asiakirjassa annetut ohjeet perustuvat valmistajan suorittamiin kokeisiin, ja ne on esitetty vilpittömässä mielessä. 
Materiaalien ja alustojen moninaisuuden ja erilaisten käyttömahdollisuuksien vuoksi, joihin valmistaja ei pysty vaikuttamaan, 
valmistaja ei ole minkäänlaisessa vastuussa lopputuloksesta. On suositeltavaa tehdä kokeita, joilla todetaan tuotteen sopivuus 
käyttökohteeseen. 


