
OT015

EPDM kumiliima

Käyttötarkoitus

Korkealuokkainen, erikoisvalmisteinen,

luja ja nopeasti kiinnittyvä,

massapuristimella levitettävä liima.

Käytetään ME220 EPDM membraanien

kiinnittämiseen julkisivuinstallaatioissa.

Soveltuu kaikille yleisimmille alustoille

kuten alumiinille, metallille, sinkitylle

metallille, puulle, PVC-U:lle ja muille ei-

huokoisille materiaaleille. Erinomaiset

vanhenemisenkestävyys, lämpötilan

muutoksien kestävyys ja säänkestävyys

ominaisuudet.

Yhteenveto eduista

• Ihanteellinen illbruck ME220 EPDM

membraanien kiinnitykseen julkisivu-

sovelluksissa

• Kuivunut liima kestää erinomaisesti

sään, ikääntymisen ja UV-valon

vaikutuksia

• Helppo, nopea ja siisti levittää

Tuote
Kumiliima EPDM membraaneille

Pakkaus
600 ml kalvopakkaus

Väri / värit
Musta

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä
• Suorita aina soveltuvuustesti ennen varsinaisen työn

aloittamista.

• Pinnan tulee olla kuiva, yhteinäinen ja täysin puhdas liasta,

rasvasta jne.

• On suositeltavaa, että mahdollinen rasva puhdistetaan

pinnalta isopropanoolilla

• Huokoiset pinnat on pohjustettava CT113:lla, tai liimattava

käyttäen illbruck CT113 Kontaktiliimaa.

Käyttöohjeet
• Levitä n. 10 mm juova liimaa alustalle mahdollisimman

lähelle reunaa, kuitenkin niin että se pysyy kokonaan

membraanin alla, kun membraani painetaan alustaan

kiinni.

• Paina membraani kiinni käyttäen saumarullaa tiiviin

liitoksen varmistamiseksi. Lopullinen liimauksen leveys

membraanin alla tulisi olla 30-35 mm ja liimaa tulisi olla 2

mm paksuudelta.

• Leveämpiä tai pidempiä saumoja liimatessa membraani

voi vaatia tilapäistä kiinnittämistä, kunnes riittävä liiman

kantavuus saavutetaan.

• Liimauslujuus riippuu siitä, kuinka liuotin haihtuu liimasta.

Kuivumista voidaan nopeuttaa irroittamalla membraani

alustasta muutamaksi sekunniksi ensi kiinnityksen jälkeen

ja sitten painamalla se uudestaan kiinni. Tämä mahdollistaa

liuottimen tehokkaamman haihtumisen.

• Jos liimaat membraania asfalttiin tai PVC:hen, ota ensi

yhteyttä Tremco illbruckin tekniseen tukeen. Jos alusta on

polystryneeniä käytä liuotinaineetonta MS020 liimaa.

• Katso myös ME220 tekninen tiedote - EPDM Membraanin

asennusohjeet.

Puhdistus
Puhdista työvälineet ja ympäröivät alueet heti Tremco AW421

Puhdistusaineella. Kovettuneen liiman saa poistettua vain

mekaanisesti.

Huomaa / Rajoitukset
Liiman sisältävät liuottimet voivat vaurioittaa joitakin herkkiä

pintoja. Liima ei sovellu levitykseen suoraan polystyreenin,

PVC:n, asfalttin tai bitumin päälle.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet
Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä

ennen käyttöä.



Levitä n. 10 mm juova liimaa

alustalle mahdollisimman lähelle

reunaa. Paina membraani kiinni

käyttäen saumarullaa tiiviin

liitoksen varmistamiseksi.

Myös suojaava lista tiivistetään

OT015 kumiliimalla.

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua

tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia

tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä

palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet

valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden

mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin

suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka

osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden

muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta,

sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja

parantamisen periaatetta.

tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238

1380 Vantaa

Suomi Finland

T: +358 (0)9 5499 4500

F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.fi
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OT015

EPDM kumiliima

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Koostumus Synteettinen kumipohjainen polymeeri

Tilavuustiheys 20°C lämpötilassa 1 g/cm3

Avoin aika n. 10 minuuttia

Kuivumisaika +20°C lämpötilassa, 60 % RH 2 – 4 mm / 24 tuntia

Lämpöntilankesto -20 °C - +80 °C

Säilytys Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta

suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden

mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.

Irrotuslujuus - ME220 EPDM membraani > 75 N / 25 mm

Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C


