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TEHNILINE ANDMELEHT 
 

PENOSIL Premium Prime&Fix 
 
PENOSIL Premium Prime&Fix on sünteetilise kummi baasil aerosoolballoonist pihustatav universaalne 
liim, mis on kasutatav ka aluskrundina nakke parandamiseks auru- ja tuuletõkkelintide paigaldamisel. 
Liimi nakkepinna kiht on läbipaistev ja tagab kohese ja väga tugeva esmase nakke. 

 
Kasutusalad 

Liim: Sünteetilise kummi baasil pihustatav universaalne liim on kasutatav erinevates aplikatsioonides 
väga erinevate pindade liimimiseks. Kontaktliimina on saab Prime&Fixi kasutada nii poorsete kui ka 
mittepoorsete pindade kinnitamiseks. Liimib hästi puitu, plastikuid, metalli, kangaid, pappi, paberit. Antud 
liimi kasutsvaldkondadeks on mööblitööstus, autondus, pakenditööstus, üldehitus. 
Liim ei sobi PVC või PVCga kaetud materjalide liimimiseks. 

Aluskrunt: Aluskrundi kasutamine auru- ja tuuletõkkelintide paigaldamisel aitab saavutada kiire ja kindla 
nakke. Aluspinna kruntimine tagab auru- ja tuuletõkkelintide liimiribade püsiva ja kohese nakkumise 
poorsete ja ka mittepoorsete pindadega. Kruntimisvajadus võib eelkõige esineda betoonpindadel, 
erinevatel müüritistel ja puidust aluspindadel. Aluskrunt sobib kasutamiseks erinevatel üldehituslikel 
pindadel nagu betoon, gaasbetoon, silikaat, krohv, müüritised, metall, puit, puitlaastplaat ja klaas. 
Aluskrunt ei sobi kasutamiseks  
polüstüreen- (sh. EPS, XPS), bituumen- ega „Teflon“ pindadel. 

 

Kasutamistingimused 

Ühendatavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Vajadusel eemaldada tolm, mustus, rasv, õli, vesi, 
pehmed ja lahtised osad. Kasutustemperatuur -5 kuni +35 ˚C. Kasutamisel peab olema aerosoolballooni 
temperatuur vähemalt +15 ˚C. 
 

Kasutusjuhend  

Liimimistööd 

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ning tolmuvabad. Mehaanilisel teel eemaldada lahtised ja nõrgad 
osad. Enne kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada liim õhukese kihina aluspinnale 
5-10 cm kauguselt.  Peale pindade liimiga katmist oota 15-60 sekundit ning seejärel suru pinnad kokku. 
Sõltuvalt aluspinnast võtab liimi täielik kuivamine kuni 20 minutit. Juhul kui liimi ei kasutata järgneva 24 h 
jooksul, tuleb aerosoolballoon keerata tagurpidi ja vajutada paar korda aplikaatorile, et puhastada see 
jääkidest. 500 ml ballooniga saab liimida umbes 2 m² materjali.  
Kontaktliimimiseks pihustada liimi mõlemale liimitavale pinnale. 
 
Aluskrundina kasutamine 

Aluspind peab olema puhas ning tolmuvaba. Mehaanilisel teel eemaldada lahtised ja nõrgad osad. Enne 
kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada krunt õhukese kihina aluspinnale 5-10 cm 
kauguselt.  Peale pinna kruntimist oodata 15-60 sekundit ning seejärel liimida auru- või tuuletõkkelint 
pinnale. Parima liimühenduse saamiseks kasutada surverulli. Sõltuvalt aluspinnast võtab krundi täielik 
kuivamine kuni 20 minutit. Juhul kui krunti ei kasutata järgneva 24 h jooksul, tuleb aerosoolballoon 
keerata tagurpidi ja vajutada paar korda aplikaatorile, et puhastada see jääkidest. 500 ml ballooniga saab 
katta umbes 100 m auru- või tuuletõkkelindi alust pinda 5-10 cm laiuselt. 
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Puhastamine 

Krundi jäägid eemaldada koheselt kasutades selleks White Spirit lahustit.  
 

Tehnilised andmed  

Omadused Väärtus 

Baasaine sünteetiline kumm 

Viskoossus pihustatav 

Erikaal 0,73-0,77 aerosool 

Lahustid kloorsüsivesinikud 

Kuivaine sisaldus 15-20% 

Süttivus kergesti süttiv 

Vastupidavus kemikaalidele 
niiskus, lahjad happed, leelised ja 

õlid 

 
Värvus 
Piimjas 
 

Pakend 

500ml aerosoolpakend, 12 tk kastis 

 
Säilitamine 

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud 
originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +4 °C kuni +25 °C. Mitte ladustada lahtise tule või 
aktiivse soojusallika läheduses. 
 
Ohutus  

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. 
Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkus: Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. 
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei 
kanna tootja mistahes vastutust saadud tulemuste eest. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse 
kohta kasutuskohas. 


