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BOSTIK ATTACK PÕRANDA- JA SEINALIIM 
 
Toote tutvustus:                

Bostik Attack Põranda- ja Seinaliim  
on ohutu, veel baseeruv liim, ei ole 
tuleohtlik. Ei sisalda kergesti lendu- 
vaid lahusteid. Koostiselt tiksotroop- 
ne ja jooksev. Eriti heade märg- ja  
nakkega liimimise omadustega ning  
hea algnakkega. 
   

Kasutusala:  

Põrandakatetele: pehmete vinüülka- 
tete (tagusega ja ilma) liimimiseks,  
PVC- tagusega korkplaatide, PVC-  
põrandaliistude (soovitatakse kahe- 
poolset liimimist), linoleumi ning ta- 
gusega või ilma taguseta lauskatete  
liimimiseks. Tähelepanu! Linoleumi  
liimimiseks on soovitav kasutada lii- 
mi Bostik Linotac. 
Seinakatetele: vinüülkatted (tagusega  
ja ilma), milliste PVC-kihi paksus on  
üle 0,6 mm.  
 

Tööjuhend: 

Täida täpselt kattematerjali valmistaja  
poolt antud juhiseid. Alljärgnev ju- 
hend on täienduseks ja puudutab  
ainult liimimist ennast.  
 
  

 
Ettevalmistus 
Alused peavad olema puhtad ja  
tasased, ilma tolmu ja vana värvi  
jm. mustuseta. Vajalik pahteldus  
tuleb teha veekindla tasandusse- 
guga. Liimimisel betoonile ei või  
aluse niiskus ületada normiga  
Hus-AMA lubatud piirnormi. Lii- 
mi, kattematerjali ja aluse tempe- 
ratuur peab olema +18 °C....+25  
°C suhteline õhuniiskus 30-70%. 
 

Põrandate liimimine:  
Märgliimimine:  
1. Sega liimi hoolega.  
2. Kanna liim liimikammiga põ-
randale.  
3. Paigalda kattematerjal kohe 
märjale liimile. Kui soovitakse tu-
gevamat algnaket, võib paigalda-
mise aega pikendada 30-45 minu-
tini.  
4. Hõõru kattematerjal hoolikalt 
kinni, et kõik õhupadjakesed 
saaks eemaldatud. 
Nakkega liimimine:  
Tiheda kattematerjali liimimine 
mitteimavale alusele.  
1. Kanna liim põrandale liimikam-
miga (kui kattematerjal on väga 
tundlik aluspinna ebatasasustele, 
kasuta tihedama hammastusega 
kammi).  
 

 
2. Lase liimil kuivada, kuni see 
kergel puudutusel ei nakku enam 
sõrme külge. Ooteaeg u. 45 min., 
paigaldusaeg u. 80 min.  
3. TÄHELEPANU! Nakkega liimi-
misel on tähtis, et kattematerjal 
hõõrutakse kinni eriti hoolikalt, et 
liimijooned muudaksid kuju ning sel 
moel saadakse lisa liimipinda. 
Seinakatete liimimine:  
Märgliimimine:  
1. Sein peab olema puhas, tolmu- 
vaba ja imav.  
2. Sega liimi hoolikalt.  
3. Kanna liim perloonrulli või pints- 
liga seinale.  
4. Kui aluspind on liiga imav, kata  
sein eelnevalt liimi ja vee seguga va- 
hekorras 1:4. Kui aluspind on vä- 
hem imav, oota paigaldusega umbes  
5 minutit.  
5. Nagu alati, on tähtis, et kattema- 
terjal hõõrutakse hoolikalt kinni ja  
kõik õhupadjakesed surutakse välja. 
  
Töökaitse:  
 

Kehtivate eeskirjade kohaselt  ei  
kuulu käesolev toode tervisele  
kahjulike ja  tuleohtlike toodete  
hulka. 
Lisateavet toote ohutuskaardilt.  
 

 

Tehnilised andmed:  
 
Omadused enne kasutamist: 

Liimi tüüp: Ühepoolseks märg- ja nakkega liimimiseks. 
Sideaine: Plastmassdispersioon lisaainetega.  
Lahusti: Vesi. 
Koostis: Tiksotroopne. 
Värvus: Valge. 
Tihedus: u. 1250 kg / m³.   
Kuivaine sisaldus: 71%. 
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Liimi kulu: 4-5 m² / l.  
Paigaldusaeg:   Märgliimimine: u. 0-30 minutit.  

Nakkega liimimine: 40-90 minutit, sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest 
Tuleohtlikkus:                         Toode ei ole tuleohtlik. 
Hoiustamine: Avamata pakendis 1 aasta, temperatuuril +10 ºC …..+20 ºC.               

Hoida külmumise eest. 
Töövahendid: Liimikamm või rull. 
Töötemperatuur: +18 ºC .... +25 ºC Suhteline õhuniiskus 20-70%. 
 

Puhastamine: Vesi, kuni liim ei ole kuivanud. Kuivanud liimi eemaldatakse Bostik Vedeldiga 
No 4 või atsetooniga. Liimimustus eemaldatakse Bostik Liimipesuga nii, et 
kaitstakse kattematerjali.  

 
Omadused pärast kasutamist: 
 
Värvus: Läbipaistev. 
Tõmbetugevuse kasv: u.7 ööpäeva möödudes liimimisel imavatele aluspindadele.  
Temperatuurikindlus: 14 ööpäeva möödudes +75 °C ….+80 °C. 
Niiskuskindlus: Lõplikult kuivanud liimil eriti hea. 
Pehmendite kindlus: Eriti hea. 
   
 


