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 Tuotenimi: BISON POLYMAX HIGH TACK Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G163   3.6.2015 
 

OMINAISUUDET 

Super vahva yleiskäyttöinen liima todella korkealla ja välittömällä tartunnalla 
kaikkeen liimaukseen, korjaukseen tai tiivistämiseen. Yleiskäyttöinen, 
korkealaatuisesti kokoonpantu liima ja tiivistemassa, joka pohjautuu uniikkiin 
SM Polymeeri teknologiaan, liima omaa todella korkean välittömän 
liimausvoiman. Liimaamiseen, korjaamiseen ja tiivistämiseen, käytännössä 
kaikille (rakennus) materiaaleille ja alustoille (sileille, huokoisille ja ei huokoisille 
pinnoille). Todella korkea välitön kiinnityslujuus, extra vahva ja pysyvästi 
elastinen. 

 

KÄYTTÖALUE 

Liimaa: esim. lasia, kiveä, luonnon kiveä, betonia, kipsikoristeita, monia 
muoveja, puuta, lastulevyä, ulkopaneelit, rautaa, alumiinia, sinkkiä, terästä, 
ruostumatonta terästä ja muita metalleja, keramiikka tiiliä, korkkia ja peilejä. 

Korjaa: esim. jalkalistat, koristelistat, puupuitteet, ikkunalaudat, kynnykset, 
räystäät, paneelit ja eristemateriaalit, kipsilevyt, polystyreeni ornamentit ja 
koriste reunukset. 

Tiivistää: Sovelluksia rakentamiseen: yhdistävät liitokset ikkunoiden 
kehyksissä, räystäskourut, katot, kattorännit, seinät, kattoikkunat ja hormit. 
Tiivistykseen ikkunapaneelin ja kehyksen välissä. Ei sovi yhteen PP-, PE-
muovin, PTFE:n, PA:n (nailonin), akryylilasin (pleksin) tai bitumin kanssa. 

 

KÄYTTÖOHJE 

Riittoisuus: 7-9 m yhdellä patruunalla. 

Työolosuhteet: Käytä ainoastaan lämpötilan ollessa +5 °C - +40 °C 

Esikäsittely: Liimattavan pinnan tulee olla puhdas, pölytön ja hiekaton. Ei vaadi 
pohjustetta. Pinta voi olla hieman kostea. Pinnan tulee olla yhtenäinen. 

Tarvittavat työkalut: käytä massapuristinta liiman levittämiseen. 

Liimaus ja korjaus: Levitä liimaa toiselle pinnalle pisteinä tai viivana (tasaisesti 
10-40 cm). Levitä aina liimaa kulmiin ja reunoja myöden. Yhdistä osat oikeisiin 
kohtiin 10 minuutin kuluessa ja paina lujasti tai naputtele kevyesti kuminuijalla. 
Jos tarpeellista, suojaa tai tue painavat materiaalit 24 tunnin ajan.  

Tiivistys: Pursota liima ja tiivistysmassaa tasaisesti ja työstä 10 minuutissa 
kostutetulla (saippuavedellä) lastalla, saumaustyökalulla tai sormella. Työstä 
vertikaaliset saumat alhaalta ylös. Pinta nahoittuu noin 15 minuutissa. Täysin 
kuivaksi noin muutamassa päivässä (riippuen pintojen rakenteesta). 
Maalattaessa alkyylimaalilla, maalin kuivumisaika voi pidentyä. 

Tahrat ja jäänteet: Poista tuoreet tahrat välittömästi lakkabensiinillä. Kuivuneet 
jäänteet voi poistaa mekaanisesti. 

Maalattavuus: Maalattavissa akryyli- ja alkyylimaaleilla. Alkyylimaalit saattavat 
hidastaa kuivumisaikaa. Kokeile yhteensopivuus! 

 

 

 

 

LÄMMÖNKESTÄVYYS 
-40 ºC - +100 ºC 
 
KUIVUMISAIKA 
2 mm / 24 h 
 
NAHOITTUMINEN 
Noin 10-15 min 
 
KÄSITTELYAIKA 
Noin 24 h 
 
TÄYSI 
LIIMAUSKESTÄVYYS 
Noin 48 h jälkeen 
 
VÄRI 
Valkoinen 
 
KOSTEUDEN JA 
HOMEEN KESTÄVYYS 
Todella hyvä 
 
VEDEN KESTÄVYYS 
Hyvä 
 
UV:N KESTÄVYYS 
Todella hyvä 
 
KEMIKAALIEN 
KESTÄVYYS 
Kestää öljyä, emäksiä ja 
happoja. 
 
ELASTISUUS 
Hyvä 
 
TUOTEKOKO 
 425 g 
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 Tuotenimi: BISON POLYMAX HIGH TACK Päivitetty: 
 Tuotekoodi: G163   3.6.2015 
 

 

TEKNISET OMINAISUUDET 

 

Pohja: (Silyl Modified Polymer) Silyylimuunnettu polymeeri 

Tiheys: noin 1,49 g/cm³ 

Vetolujuus: noin 240 N/cm² 

Murtovenymä: noin 320 N/cm² 

Leimahduspiste: K3 (>55°C) 

Kutistuma: noin 0 % 

Kovuus (Shore A) : noin 60  

Joustavuus E-moduuli: noin 1,8 MPa 

Venymä murtumiseen: noin 240 % 

 

Säilyvyys: Vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä. Avattuna säilyvyys 
rajallinen.  Säilytä suljetussa pakkauksessa kuivassa, viileässä ja suojattuna 
pakkaselta. 

 

Huom: 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 


