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TEKNINEN TUOTESELOSTE 
 

PENOSIL Premium SpeedFix Universal 
907 
 
Laadukas yksikomponenttinen synteettiseen kumiin perustuva käyttövalmis liima erilaisten rakennuslevyjen 

liimaukseen. Mahdollistaa mitä erilaisimpien materiaalien helpon ja nopean liimauksen ja saumauksen. 

 

• Erittäin nopea tartunta 

• Erittäin luja liitos 

• Erinomainen tartunta moniin eri materiaaleihin 

• Ei tarvitse pohjustetta 

• Kestää hyvin vettä ja alhaisia lämpötiloja 

• Sisä- ja ulkokäyttöön 

• Päällemaalattavissa 

 

Käyttökohteet 

Käytetään rakennusalalla puurakenteita, puu- ja kipsilevyjä sekä koristepaneeleja asennettaessa 

vahvistamaan ruuviliitoksia ja vähentämään ruuvien määrää; ovi- ja jalkalistojen kiinnittämiseen, 

kipsikoristeiden ja seinätaulujen liimaukseen. 

Sopii höylätavaran, vanerin, lastulevyn, sahatavaran, kuitulevyn ja polyuretaanivaahdon sekä kivilaattojen 

ja keraamisten laattojen liimaukseen. Ei sovi vedenalaisiin rakenteisiin eikä kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti 

kosketuksissa veden kanssa. 

 

Käyttöolosuhteet 

Kaikkien alustojen tulee olla puhtaita, kuivia ja pölyttömiä eikä niissä saa olla epäpuhtauksia, rasvaa, öljyä 

tai vettä. Käyttölämpötila -10…+40 °C. 

 

Käyttöohjeet 

Kokeile ensin liima-aineen tarttuvuutta alustaan selvittääksesi tuotteen sopivuuden kyseiseen 

sovellukseen. 

Katkaise patruunan kierteitetty pää ja ruuvaa siihen asennussuutin liiman ohjaamista varten. Leikkaa 

suuttimeen katkoviivaa pitkin noin 45 asteen kulmassa sopivan kokoinen reikä annostelua varten. 

Aseta patruuna suuttimineen patruunapuristimeen ja täytä asennussuutin liimalla pumppaamalla toistuvasti 

puristimen liipaisinta. Saadaksesi siistin asennussauman asenna maalarinteippi ennen osan paikalleen 

asettamista. Irrota teippi ennen liiman lopullista kovettumista. 

Monikäyttöistä liimaa voidaan käyttää joko kontaktiliimana tai yksipuolisena märkäliimana (suositeltavaa 

käyttää vaikeissa materiaaleissa tai rasitusta kestämään tarkoitetuilla pinnoilla). Nopea välitön tartunta 20″. 

Yksipuolinen kontakti: Levitä liimaa toiselle liimattavalle pinnalle ja paina pinnat heti voimakkaasti yhteen 

saavuttaaksesi mahdollisimman hyvän liimaustuloksen. Kiinnitä liimattavat pinnat tukevasti toisiinsa. 

Mekaanista tuentaa tulisi jatkaa vähintään 24 tunnin ajan, mieluiten liiman täydelliseen kovettumiseen asti. 

Vältä termistä, mekaanista ja kemiallista vaikutusta ennen liiman lopullista kovettumista. 

Kaksipuolinen kontakti: Levitä liimaa toiselle liimattavalle pinnalle ja paina pinnat heti voimakkaasti 

yhteen ja irrota pinnat sitten toisistaan. Pidä pinnat erillään 3–5 minuutin ajan (aika riippuu tilan 

olosuhteista) ja paina ne sitten lopullisesti voimakkaasti yhteen. Kosketuspintojen tulee olla maksimaalisen 

kontaktin saavuttamiseksi lujasti yhteen painettuja ja tuettuja. Mekaanista tuentaa tulisi jatkaa vähintään 24 
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tunnin ajan, mieluiten liiman täydelliseen kovettumiseen asti. Vältä termistä, mekaanista ja kemiallista 

vaikutusta ennen liiman lopullista kovettumista. 

 

Puhdistus 

Tuore liima poistetaan PENOSIL Premium Cleaning Wipes- puhdistusliinoilla tai orgaanisilla liuottimilla 

kuten lakkabensiinillä tai asetonilla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti. 

 

Tekniset tiedot 

Ominaisuus Yksikkö Arvo 

Pintakuivumisaika min 0–5 

Lopullinen kovettuminen h 24–48 

Tiheys g/cm³ 1,25±0,02 

Lämpötilankesto °C -20...+80 

Arvot on mitattu lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 %. 
 

Väri 

Beige. 

 

Pakkaus 

310 ml:n muovipatruuna, 12 kpl rasiassa. 
 

Säilytys 

Taattu säilyvyysaika on 12 kuukautta valmistuspäivästä varastoituna vesitiiviisti suljetussa 
alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä paikassa +5…+35 °C:n lämpötilassa suojassa suoralta 
auringonvalolta. 

 

Rajoitukset 

Ei sovi polyeteenin, polypropeenin eikä vaahtopolystyreenin liimaukseen. 

Tuntemattomia materiaaleja käytettäessä kannattaa aina ennen tuotteen käyttöä suorittaa tartuntakoe. 
Ei sovi vedenalaisiin rakenteisiin eikä kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa veden kanssa. 

Liima liittää osat jäykästi toisiinsa, minkä vuoksi se ei sovi liikkuvien liitosten liimaukseen. 
 

Turvallisuus 

Varmista riittävä ilmanvaihto tuotteen käytön aikana. Varo kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet 
silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Erittäin tulenarkaa, pidä kaukana 
syttymislähteistä ja avotulesta, älä tupakoi tuotteen lähellä. 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. 


