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Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme.  
Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennus-
kemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi.

KÄYTTÖALUE
Liimaa puuta puuhun, huokoisille- sekä puolikoville kuitulevyille, keinohartsilevyille 
ja lastulevyille puristimien tai painon avulla. Soveltuu hyvin vanerille tai paperin, kar-
tongin, pahvin tai tekstiilin/kankaan kiinnitykseen puuhun tai kartonkiin.

OMINAISUUDET
Tuotetta ei saa ohentaa. Mikäli kuitenkin liima on muuttunut paksummaksi, voi sitä 
ohentaa lisäämällä pari prosenttia vettä. Tuote kestää pakkasta kohtuullisesti. Jos 
tuote jäätyy, se tulee jättää hyvin lämmitettyyn huoneeseen (ei lämmönlähteen vie-
reen siis). Kuiva-aineiden osuus 55 %. Viskositeetti n. 12-18 Pa.s (+20 ºC). Riittoi-
suus 5-7 m²/kg. Puristusaika n. 1-2 tuntia, riippuen lämpötilasta ja materiaalista. 
Työstöaika on n. 8 minuuttia.

KÄYTTÖOHJE
Alustan esikäsittely: Pohjan esikäsittely: Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, ras-
vattomat, pölyttömät ja osien tulee sopia tiukasti yhteen.

ASENNUS
Työvälineet: Sivellin tai erityiset levitysvälineet. Käytä pienten esineiden liimaukseen 
apuna suoraan puristuspullon nokkaa. Puhdista välineet vedellä heti käytön jälkeen.

Ennen käyttöä liimaa pitäisi sekoittaa. Levitä ohut tasainen kerros liimaa toiselle 
pinnoista. Anna liiman imeytyä liimattavaan pintaan muutamia minuutteja ja kasaa 
osat yhteen 8 minuutin sisällä. On suositeltavaa, että aluksi ruuvaa puristimet noin 
käsipuristuksen voimakkuudella ja muuttaa puristusta tiukemmaksi vasta noin 10-
15 minuutin kuluttua vaadittuun voimakkuuteen eli n. 3-4 kg/cm².

Tahrat: Poista märät liimatahrat välittömästi vedellä. Kuivuneet liimatahrat on mah-
dollista poistaa vain mekaanisesti.

KOSTEUDENKESTÄVYYS
Kohtuullinen, suositellaan 
sisäkäyttöön.

VÄRI
Valkoista, kuivuttuaan läpi-
kuultavaa

PERUSRAAKA-AINEET
Polyvinyyliasetaatti disper-
sio

TIHEYS
1080 kg/m³

TYÖSKENTELY LÄMPÖTI-
LA
Min. +10 ºC 

SÄILYVYYS 
Bison Wood puuliiman säi-
lyy noin 2 vuotta varastoi-
tuna huolellisesti suljetussa 
pakkauksessa pakkaselta 
suojatussa paikassa. 

Käyttövalmis PVAC-pohjainen vesiohenteinen yleis-, puu– ja askarteluliima. Tuote 
on lähes hajuton, palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Liima on ympäristöystä-
vällinen, eikä sisällä liuotinaineita. Kosteudenkestävä. Soveltuu kaikenlaiseen puun, 
kartongin, paperin, pahvin, lastulevyn, nahan, kankaan, yms. liimaamiseen. Soveltuu 
myös liisterin vahvistukseen.

BISON WOOD PUULIIMA

Tuoteryhmä: BISON
Tuotekoodi: A6

TUOTEKOKO 
75 ml


