
KESTOPREN 
Kontaktliim 

 
 
KASUTAMISOBJEKTID  Plastdetailide nagu põrandaliistud, nurgaliistud, trepinurgad, 

ülestõsted kinnitamiseks. PVC-katete ja plaatide, linoleumi, 
korkplaatide, tihendite, laminaadi, spooni, kummi, naha ja 
ehitusplaatide kinnitamiseks. Ei sobi tugevasti pehmendatud PVC 
ega polüolefiinplasti liimimiseks. 

 
ALUSPIND Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmu ja rasvavaba. 

Ebatasased  põrandad tasandada Kiilto tasandusseguga. Puit- ja 
puitlaastplaatpõranda vuugid pahteldada. 

 
OMADUSED  * liimimine ei nõua pikaajalist kokkusurumist 
  * niiskuskindel 
  * kõrge temperatuurikindlus +70°C 
    
TEHNILISED ANDMED  Vedeldi   Kiilto Kontaktliimi vedeldi 
  Erikaal    ca. 0,85 kg/dm3 
  Tuleohtlikkus   tuleohtlik 
  Madalaim kasutust°  +15°C 
 
KULU  u. 2 m2/l (mõlemad pinnad) 
 
LIIMILABIDA   Sile liimilabidas või pintsel 
HAMMASTUS 
 
LAHTIOLEKU AEG  15-45 min. 
 
TÖÖAEG  1-1,5 h. 
 
KASUTUSJUHEND  Liim kanda seejärel sileda liimilabidaga või pintsliga ühtlase 

kihina mõlemale pinnale. Liimil lasta kuivada 15-45 min. sõltuvalt 
liimimistingimustest. Kui liimikiht näpuga katsudes tundub 
kuivana suruda pinnad tugevasti kokku. Liimiliide on seejärel 
valmis, olgugi, et ta tugevus lähipäevade jooksul veel kasvab. 
Mittestandardsete tingimuste puhul on soovitav teha 
prooviliimimine. Lahtise tule kasutamine liimi kasutamise ja 
kuivamise ajal rangelt keelatud. Liimi kasutamise ja kuivamise 
ajal tuleb järgida kergeltsüttivate ainetega ümberkäimise reegleid. 
  

 
LIIMIMISTINGIMUSED  Ruumi, liimi ja materjali temperatuur   vähemalt  +15 °C 
  Aluspinna niiskus -puit     8...12%  
     -betoon    max. 3,5% või <85% RH 



 
Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, 
samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja 
liimi kuivamiskiirust. Seetõttu  tuleb arvestada konkreetseid 
tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid 
lähteandmetena.  

 
PAKKIMISVIIS  1/3 L; 1 L; 3 L; 10 L 
 
TÖÖ- JA   Toode sisaldab kergestilenduvaid süttivaid vedeldeid. Ventileeri 
KESKONNAOHUTUS   tööruumi hoolikalt. Väldi värske toote sattumist nahale. Väldi 

kokkupuudet lahtise tulega, kuumade või staatilist elektrit 
tekitavate esemetega. Sulge pakend kohe peale kasutamist. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. Toodet ei või valada kanalisatsiooni. 
Väikese koguse toodet võib lasta kuivada. Kuivanud toote võib 
toimetada prügimäele. Suured värske toote jäägid viia ohtlike 
ainete kogumispunkti. 

 
LADUSTAMINE  Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla 

+5ºC. Tagatud säilimisaeg - 3 aastat toote valmistusajast. Peale 
pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt 
segada. 

 
Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad 
laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei 
vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi 
eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. 

   
  Tehniline konsultatsioon telefonil   6 031 900. 


