Kirjeldus
SP050 on laia kasutusvaldkonnaga liimhermeetik,mis on välja
töötatud tremco illbruck’i SP polümeeride tehnoloogia baasil.

Värvid
Valge, hall, must ja pruun. Teised värvid saadaval vastavalt
eritellimuse tingimustele. ”Cristal clear” läbipaistev on
saadaval tootena SP030.

Pakend
310 ml tuub (12 tk kastis)

Tehnilised andmed
Omadus
Koostis

Testi meetod

Resultaat
SP polümeer

Erikaal

DIN 52 451-A

1,6

Konsistents

EN 27 390,20

0 mm, mittevalguv

Shore A

50

Kokkutõmme

DIN 52 451

3%

Sekantmoodul 100 %
venitamisel

EN 28 340

1,7 N/mm

Tõmbetugevus

DIN 53 504 S2

2,1 N/mm

Elastne
tagasitõmme

EN 27 389-B

> 50 %

Kuivamisaeg

20 °C

umbes 2,5 mm päevas

Pindkuiv

20 °C; 50 % RH

umbes 17 minutit

Kasutustemperatuur
Temperatuuritaluvus

+5 °C - +40 °C

Hoida kuivas ja varjulises
kohas temperatuuril
+5 °C - +25 °C

Säilivus

12 kuud

Ettevalmistus
•
•
•

Liimhermeetik

-40 °C - +90 °C

Ladustamine

•

SP050

Soovitav oleks teostada nakketest enne lõplikku
kasutamist.
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tolmu-ja
rasvavabad.
Karestage mittepoorsest pinnad.
Materjale nagu klaas, alumiinium, keraamika, lakitud
puit, PVC, epoksü-ja polüesterpinnad ei vaja eelnevat
kruntimist.

Kasutusvaldkond
SP050 tagab tugeva nakkega elastse
liite enamlevinud ehitusmaterjalide
liimimisel ja tihendamisel.

Peamised eelised
•

•

•

Kasutamine
•
•

•

Lõika ära tuubi keerme lõpp terava noaga, et vältida
keerme kahjustumist. Kärbi otsik vajaliku läbimõõduni.
Enne liimhermeetiku kasutamist veenduge liitepindade
omavahelises sobivuses.Kanna liim ühele või mõlemale
pinnale. Suuremate pindade puhul tuleks liim pinnale
kanda vastava siluriga.
Ühendage pinnad koheselt ja suruge nad kokku 30 min
vältel, mil liim saavutab vajaliku nakketugevuse.

•

•

Roheline alternatiiv traditsioonilistele
polüuretaanliimidele - ei sisalda
lahusteid ega isotsüanaati,praktiliselt
lõhnatu.
Suurepärane nake enamike
ehitusmaterjalidega, sealhulgas
metall, klaas, PVC ja betoon.
Pindkuiv vähem kui 30 minutiga
Suurepärane ilmastikukindlus –
sobib kasutamiseks nii sise-kui
välistingimustes
Kuivanud mastiksit võib värvida.

SP050
Liimhermeetik
Kulu
Laius x sügavus ( mm )

jooksvaid meetreid
310ml tuubist

5x5

12,4

8x6

6,4

10 x 8

3,8

15 x 10

2,0

20 x 12

1,2

25 x 15

0,8

30 x 15

0,6

Puhastamine
•

Eemaldage liigne liim koheselt AT200 High Strenght
Cleaner’iga. Veenduge, et puhastatav pind ei kahjustu
lahusti toimel. Kuivanud liim eemaldatakse ainult
mehaaniliselt.
NB! SP050 ei sobi kasutamiseks polüetüleen,
polüpropüleen,Teflon ® ja nailon pindade liimimiseks.
Ei soovitata ka laminaadi ja sünteetiliste materjalide
liimimiseks, mis võivad olla altid pingepragunemisele.
Ei sobi kasutamiseks ka klaasvuukides ( Structural
Glazing).

Tervishoid ja ettevaatusabinõud
Tutvu ohutuskaardiga enne materjali kasutamist.

Tehniline abi
Tremco illbruck pakub alati tehnilist tuge
tekkivate küsimuste lahendamisel.
Garantii
Tremco illbruck tooted on valmistatud vastavalt
rangetele standarditele ja kvaliteedinõuetele. Iga
toode, mida on kasutatud (a) vastavalt Tremco
illbruck’i kirjalikule juhendile ja (b) Tremco
illbruck’i poolt antud kasutusjuhisele, kuid mis
vaatamata sellele on osutunud defektseks,
vahetatakse välja. Käesoleval lehel avaldatud

informatsiooni osas ei kohaldata mingit
vastutust, sest see on avaldatud heas usus
ja lootuses, et kõik avaldatu on õige. Tremco
illbruck jätab endale õiguse täiendada toote
spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta
vastavalt firma pidevalt arenevale ja täiustuvale
tootmispoliitikale.
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