GIAN® kuviomatto
Normaali rullakoko 50 m x 2,05 m = n.100 m2 (GIAN®6 myös 2,9 m leveänä)
•

Materiaali
Paino

Leveämmille elementeille mattoliitokset MS polymeeriliimalla ja
saumasarjalla

PVC, polyesteritausta
~1,2 kg/m2 (n. 125 kg/rulla)

Matto liimataan muottiin kiinni ja kestää venymättä yli 100 käyttökertaa,
teräsmuotissa jopa 200 kertaa.

GIAN mattoliima kaikkiin betonimuotteihin
TUOTE
monikäyttöinen liuotinvapaa liima GIAN-kuviomattojen liimaukseen puu-, muovi-, ja
teräsmuotteihin.
SISÄLTÖ JA OMINAISUUDET
Aine
: SMP 1 komponentti
Kovetin
: kosteudesta kovettuva
Ominaispaino (20°C)
: N. 1,55 kg/dm³
Viskoositeetti
: pasta
Kuivumisaika
: tunnin kuluttua matto on valmis käsittelyyn
Asennusaika
: n. 35 min.
Kovuus
: n. 65 Shore A
Leikkauslujuus
: > 3 N/mm2
Lämmönsieto
: -40°C - +80°C
Väri
: beige/vaaleanruskea
Pakkaus
: 10 kg ämpäri
SOVELTUVUUS
GIAN mattoliima soveltuu GIAN kuviomattojen liimaukseen kaiken tyyppisiin
alustoihin, niin puu-, teräs- kuin muovipintoihin. GIAN mattoliima kuivuu
materiaalissa tai ilmassa olevan kosteuden avulla. (soveltuu vain
käsittelemättömälle puulle). Liima ei sisällä liuotinaineita. Sementtivedellä ei ole
vaikutusta liimaan eikä reunoja ei tarvitse kitata sementtiveden vaikutusta vastaan.

Teräs-, muovi- ja lakatut puumuotit pitää liiman laiton jälkeen kosteuttaa ruiskulla
(vesi ruiskutetaan liiman päälle), jonka jälkeen matto voidaan liimata muottiin.
Huom! Kilolle liimaa (noin 2-3 m2 alueelle) 10 ml (noin 150 vesipisaraa) on
riittävästi kuivumista varten.
KÄYTTÖ
Alusta pitää olla pölytön ja rasvaton. Liima levitetään kammalla alustaan.
Liimakammalla laitettu liima on juuri sen paksuinen että matto liimaantuu
painettaessa. Prässääminen tai lisäkiinnittäminen ei ole tarpeellista. Matto on
kuivunut riittävästi noin tunnin kuluessa.
MUUTAMIA VIHJEITÄ:
- Totuttele ensin ja tee liimauskoe pienellä palalla tai osalla
- Leikkaa matto vähän suuremmaksi ja vasta liimauksen jälkeen mittojen mukaan
- Sumuta lisävettä teräs-, muovi- ja lakatuille puumuoteille liiman laiton jälkeen
(vesi ruiskutetaan liiman päälle),
- Työstöaikaa maton liikuttamiselle on n. 35 min
YMPÄRISTÖ
Tuotteen koostumuksesta johtuen varastointiin, käsittelyyn tai käyttöön ei liity
rajoituksia. Yksityiskohtaisemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta
VARASTOINTI
GIAN mattoliima säilyy avaamattomassa pakkauksessa 12 kuukautta, säilytys
viileässä, kuivassa ja suojattuna pakkaselta.
Ylläoleva tuoteselitys ja ohjeet perustuvat käyttökokemuksiin. Kuitenkin uudet materiaalit, erilainen käyttötapa
tai muut Compañerosta riippumattomat tekijät voivat vaikuttaa siihen ettei Compañero voi niistä kantaa
vastuuta. Compañero opastaa epäselvissä tilanteissa testaamaan tuotetta pienissä määrin.

