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Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska 
erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksis-
ta. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. 
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Asennusliima 
 
Tekniset ominaisuudet 

 

Perusaine synteettinen kumi 

Olomuoto tahna 

Kuivumistapa fyysinen kuivuminen ja kiteytyminen 

Avoin aika* 5 min 

Kuivumisnopeus* 20 min (alkulujuus), 24-48 h (loppulujuus) 

Ominaispaino (DIN 53479) 1,30 g/ml 

Lämpötilankesto kuivuttuaan -20°C…+70°C 
* Riippuu ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta, pinnasta, jne. 

 
 
Tuotekuvaus: 

Soudagrip on 1-komponenttinen, välittömästi tarttuva, 
suuren liimauslujuuden omaava, monipuolinen asen-
nusliimamassa. Soveltuu myös täytemassaksi epäta-
saisille pinnoille. Soudagrip on yhteensopiva useimpien 
rakennusmateriaalien kanssa (huokoiset ja ei-
huokoiset). 
 
Ominaisuudet: 

 Erittäin hyvä alkutartunta 
 Nopea ja voimakas liimautuminen 
 Myös epätasaisille pinnoille soveltuva täyttävä 

koostumus 
 Korvaa naulat ja ruuvit 
 
Käyttökohteet: 

 Soudagrip soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin 
kuten esim. ilmastointikanavien peitelistojen, ikku-
nalautojen ja -peltien, jalkalistojen, kipsilevyjen, 
reunalistojen, askelsuojien, seinä- ja lattialevyjen, 
ikkunakarmien, laattojen ja tiilien tiivistykseen ja 
liimaukseen. 

 
Pakkaus: 

 Väri: beige 
 Pakkauskoko: 310 ml patruuna 
 
Varastointiaika: 

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkaukses-
saan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C…+25°C lämpö-
tilassa 
 
Pinnat: 
Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvat-
tomat. 
Suosittelemme yhteensopivuuskokeen suorittamista 
ennen varsinaisen työn aloitusta. Ei sovellu PE, PP ja 
PS pinnoille. 
 

Käyttöohjeet: 
Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puris-
timella.  
Käytön aikainen lämpötila: +5°C…+30°C 
Leikkaa patruuna auki ja kierrä suutin paikalleen. 
Muotoile suutin tarvittavaan kokoon leikkaamalla. Levitä 
liima patruunapuristimella vain toiselle pinnalle vanoina 
tai pisteinä. Levitä liimaa aina myös levyjen ja paneelien 
reunoihin sekä kulmiin. Paina pinnat välittömästi yhteen 
voimakkaasti painaen. Käytä tarvittaessa kumivasaraa 
apuna. Painavat kappaleet saattavat tarvita tuen 
pystysuorilla pinnoilla.  
Käytä seinälevyjen ja muiden raskaiden materiaalien 
liimauksessa väli-irrotusmenetelmä: paina kappaleet 
yhteen ja irroita ne maksimissaan 10 min ajaksi ja paina 
uudelleen voimakkaasti yhteen. Käytä tarvittaessa 
kumivasaraa apuna. Tue liimattava kappale tarvittaessa 
kuivumisen ajaksi (noin 24-48 tuntia). 
Puhdistus: Soudal Adhesive Cleaner 90A 
Korjaukset: Soudagrip 

 
Käyttöturvallisuus: 

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Käyttö hyvin 
ilmastoidussa tilassa. Älä tupakoi. Jos tila on huonosti 
ilmastoitu, käytä hengityssuojainta. Lisätietoja pakkauk-
sesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitam-
me pyynnöstä. 
 
Huomioitavaa: 

 Liimauksissa kappaleeseen asennuksen aikana 
kohdistettu voima määrittelee lopullisen liimauslu-
juuden. Kohdistetun voiman kestoajalla ei ole suur-
ta merkitystä. 

 Älä käytä kohteissa, joissa tuote on jatkuvasti 
veden alla.  

 
 
 


