
T
E
C

H
N

IC
A

L
D

A
TA

S
H

E
E
T

TUOTESELOSTE
 

 Tuotenimi: BISON PU MAX D4 PUULIIMA  Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G114 ja G116   20.2.2015 
 

OMINAISUUDET 

Ruskea, korkealaatuinen, nestemäinen, yksikomponenttinen 
polyuretaanipuuliima, sisä- ja ulkokäyttöön. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta. 

Hyvin korkealaatuinen, erittäin vahva, ruskea, nestemäinen, (meri-) 
vedenkestävyys EN 204 D4 / DIN 68602 B4 mukainen, sisä- ja ulkokäyttöön, 
säänkestävä, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä, voidaan maalata, 
liuotinaineeton. Hyvä pakkasen ja kosteuden kestävyys. 

 

KÄYTTÖALUE 

Liimaa useimmat puutyypit (kovat, pehmeät, eksoottiset, maalattu puu), 
formican, polystyreenivaahdon, PU-vaahdon ja lasivillan huokoisille pinnoille. 
Kiinnittyy myös metalliin, kiveen, betoniin, tiileen, muuriin ja moniin muoveihin. 
Esim. puuliitokset ja rakenteet, ikkunan- ja ovenkarmit, ovet, veneenrakennus, 
portaat ja tikkaat. Ei sovellu polyetyleenille, polypropyleenille, teflonille eikä 
nailonille. 

 

KÄYTTÖOHJE 

Alustan esikäsittely:  

On suositeltavaa käyttää käsineitä. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, 
pölyttömät ja rasvattomat. Toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen. 
Karhenna ei-huokoiset pinnat. 

ASENNUS 

Levitä liimaa tasaisesti toiselle liimauspinnoista. Liitä osat yhteen 30 minuutin 
kuluessa. Purista yhteen 4 tunnin ajan (5kg/cm²). Työstölämpötilan on oltava 
+5ºC – 30ºC. Puun kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 30 %. Poista tahrat 
heti asetonilla tai vastaavalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja 
varastoi viileässä paikassa suojattuna pakkaselta. Lämpimässä varastossa 
liima kuivuu ja muodostaa kalvon. Kalvo voidaan poistaa ja liima käyttää 
edelleen. Sulje pullo huolella esim. puuruuvilla. Jos ilman kosteutta pääsee 
pakkaukseen, liima kovettuu nopeasti. Myöskin työkohteen suhteellisen 
kosteuden ollessa korkea ilmassa oleva kosteus saa aikaan liimapurseiden 
”vaahtoamisen”. Ilmiö on haitaton liimapintojen ollessa liimattaessa 
”vaahdottomia”. 

SÄILYTYS 

Viileässä ja kuivassa paikassa säilytettynä liima säilyy avaamattomassa 
pakkauksessa n. 18 kuukautta. Tyhjä pakkaus voidaan jättää normaaliin 
jätehuoltoon. 

Huom.  

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

OHENNUS 
Ei ohenneta 
 
LÄMMÖNKESTÄVYYS 
-20 ºC - +125 ºC 
 
PERUSRAAKA-AINEET 
Polyuretaani 
 
KUIVA-AINE PITOISUUS 
100 % 
 
TIHEYS 
1200 kg/m³ 
 
VISKOSITEETTI 
4-5 Pa.s (+20 ºC) 
 
LEIMAHDUSPISTE 
21 ºC – 55 ºC 
 
KULUTUS 
100 - 200 g/m² 
 
TYÖSKENTELYLÄMPÖ-
TILA 
Min. +5 °C 
 
AVOINAIKA 
30 min 
 
TUOTEKOKO 
75 g ja 750 ml 

 


