
 

UK 400 
Üldotstarbeline liim 

Elastsete ja tekstiilpõrandakatete 

liimimiseks 

 

 lahustivaba ja vähese emissiooniga 

 väga hea töödeldavus 

 tugev algne nake ja pikk tööaeg 

 sobib põrandakütte jaoks 

 

 
Spetsiaalne dispersioonliim 

- tekstiilist tagaküljega PVC-
komposiitpõrandakatete 

- CV-põrandakatete 
- tekstiilist tagaküljega tuftitud vaipade 
- rull- ja lehtlinoleumi ning PVC-

disainpõrandakatete jaoks vähekäidavates 
eluruumides. 

Keskmise ja suure käimiskoormuse puhul kasutage 
linoleumi puhul Ceresit L 240 D, PVC-disainpõrandakatete 
puhul Ceresit K 188 E ning kummi- ja PVC-katete puhul 
Ceresit K 150. 
 

 
Pinnad peavad vastama ATV DIN 18 365 "Põrandatööd", 
ATV DIN 18365 "Puitpõrandatööd", BS CP 8203, 8204 ja 
5325 või võrreldavate riiklike standardite nõuetele. Pinnad 
peavad olema puhtad, ilma struktuuridefektideta, kindlad, 
püsivalt kuivad ja vabad naket halvendada võivatest 
ainetest. Mehhaanilise eeltöötluse (nt lihvimise ja 
tolmuimejaga puhastamise) järel valmistatakse pind ette 
sobivate Ceresiti kruntide ja tasandussegudega. 
Kaltsiumsulfaatpõrandad lihvitakse üle ja puhastatakse 
tolmuimejaga. Asfaltmastikspõrandatele kantakse vähemalt 
2 mm paksune kiht. 
 

 
Segage liim hoolikalt läbi ja kandke sobiva segukammiga 
ühtlaselt pinnale. 
PVC-põrandakate: 
Kandke liim A2-hammastusega segukammiga pinnale. 
Katke liimiga vaid nii suur pind, kui te jõuate enne liimi 
kuivama hakkamist paigaldada. 
Umbes 15 minutilise avatud aja järel asetage 
põrandakattematerjal õhutaskuid vältides veel märjale 
liimikihile ja hõõruge hoolikalt kinni, nii et kogu tagakülg 
kattuks korralikult liimiga. Kattematerjal peab olema 
pingevaba ja tihedalt vastu pinda, vajadusel kasutage 
vajutamiseks raskusi. Vältige liigset survet liitekohtades. 
Kaitske põrandat otsese päikesevalguse ja eriti tahkumise 
ajal liigse niiskusega kokkupuute eest (nt puhastamise 

käitus). 
Enne liitekohtade tihendamist või keevitamist oodake 
vähemalt 24 tundi. 
Tekstiilkate: 
Sõltuvalt tagakülje struktuurist kandke liim peale B1- või 
B2-hammastusega segukammiga. Umbes 10-15 minutilise 
avatud aja järel asetage põrandakattematerjal õhutaskuid 
vältides veel märjale liimikihile ja hõõruge kogu tagakülje 
liimiga katmiseks hoolikalt kinni. Suure pinge all olevate 
materjalide paigaldamisel tuleb liitekohad ja otsad mõne aja 
pärast üle hõõruda. 
 
Linoleumkate: 
Linoleumilehtede. või -plaatide puhul kandke liim peale B1-
hammastusega segukammiga. Laske liimil umbes 5 minutit 
taheneda, asetage linoleum liimikihile, rullige otsad pingete 
hajutamiseks tagasi ja hõõruge või rullige materjal kohe 
kinni. Jälgige, et tagakülg oleks korralikult märgunud. 
Vajadusel ajage sissejäänud õhumullid külje suunas välja 
ning hõõruge vuugid, otsad ja paindekohad 5-20 minuti 
pärast üle 
 

 
• Põrandakatte paigaldamisel peab põranda 

temperatuur olema üle 15 °C, õhutemperatuur üle 

18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 75%. 

• Kui liimile on tekkinud kelme (nt valede 

hoiutingimuste tõttu), tuleb see eemaldada, mitte 

sisse segada. 

• Värsked liimiplekid eemaldatakse kohe niiske 

lapiga. 

• Tööriistad ja varustuse saab puhtaks veega. 

• Sulgege avatud ämbrid korralikult ja kasutage 

võimalikult kiiresti ära. 

• Avatud aeg ja tööaeg sõltub temperatuurist, 

suhtelisest õhuniiskusest ja aluspinna imavusest, 

olles kõrgema temperatuuri ja madalama 

õhuniiskuse korral lühem ning madalama 

temperatuuri, kõrgema õhuniiskuse ja 

mitteimavate pindade puhul pikem. 

 

 
Lahustivaba Ceresit UK 400 sobib lahustit sisaldavate 

toodete asemel kasutamiseks. Lenduvate orgaaniliste 

ühendite (LOÜ) märgatavas kontsentratsioonis keskmise 

või pikema aja vältel ümbritsevasse õhku eraldumine on 

vähene, kuid töö ja kuivamise ajal tuleb siiski tagada piisav 

ventilatsioon. Toote käitlemise ajal ei tohi süüa, juua ega 

suitsetada. Kaitske silmi ja nahka. Silma või nahale 

sattumisel peske viivitamatult rohke veega. Silma 

sattumisel pöörduge arsti poole. 

Teave allergikutele: +49 (0)211 7970. 

Hoidke lastele kättesaamatult. 

Professionaalsetele kasutajatele: 

Ohutuskaart on saadaval aadressil www.ceresit.com. 

 

GISCODE D 1  TRGS 610 kohaselt lahustivaba 

EMICODE EC 1PLUS GEV kohaselt väga vähene 

   emissioon 

 

 

 
TEHNILINE TEAVE 

TOOTEOHUTUS 
 

OLULINE TEAVE 
 

TÖÖDE KÄIK 
 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 
 

KASUTUSVALKOND 

OMADUSED 



 

Henkel AG & Co. KGaA 
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf - Saksamaa 
Telefon: +49 211 797-0 
www.ceresit.com 

Järgige ka järgmistel infolehtedel olevaid juhiseid: 

1. Saksa ehitusliimide tehnilise komisjoni (Technische 

Kommission Bauklebstoffe) juhendid 

(www.bauklebstoffe.com, "Publikatsioonid"). 

2. Põrandakatete tootjate paigaldus-, puhastus- ja 

hooldusjuhised. 

3. Põrandakattetehnoloogia üldtunnustatud eeskirjad ja 

riiklikud standardid. 

 

 

 

Vältige toote kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse 

sattumist. Taaskasutusse võib viia ainult täiesti tühjad 

pakendid. Tahkunud tootejäägi kuuluvad olmejäätmetega 

sarnaste tööstusjäätmete või kaubanduslike 

/ehitusjäätmete hulka.  

Tahkumata tootejäägid kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. 

Euroopa jäätmekoodi (EWC) number: 08 04 10. 

 

 

 
 
Tarneolek   kreemjas pasta 
_____________________________________________________ 
Pakend    15 kg plastämber 
_____________________________________________________ 
Transpordiühik   33 ämbrit alusel 
_____________________________________________________ 
Avatud aeg   umbes 10 minutit 
_____________________________________________________ 
Tööaeg    umbes 35 minutit 
_____________________________________________________ 
Koormustaluvus   umbes 24 tunni pärast 
_____________________________________________________ 
Puhastatavus:   sobivate põrandakatete 
    puhul on võimalik 
    šampooni ja  
    tolmuimejaga  
    märgpuhastus, vastasel 
    korral soovitatakse  
    kuivpuhastust. 
_____________________________________________________ 
Temperatuuritaluvus 
transpordi ajal   +5 °C kuni +50 °C 
hoidmise ajal   +10 °C kuni +30 °C 
_____________________________________________________ 
Säilivus    jahedas ja  
    kuivas kohas 12 kuud 
_____________________________________________________ 
Eelpool esitatud ajad saadi tavalistes kliimatingimustes (23 °C / 50 
% suhteline õhuniiskus). Muudes tingimustes võib tahkumis- ja 
kuivamisaeg olla pikem või lühem. 
 

 
 
A2-hammastus umbes 350 g/m2 Katvus ämber umbes 25 m2 
B1-hammastus umbes 450 g/m2 Katvus ämber umbes 13 m2 
B2-hammastus umbes 650 g/m2 Katvus ämber umbes 13 m2 
_____________________________________________________ 
 
 

Eeltoodud teave, eriti aga meie toodete käitlemise ja 

kasutamise alased soovitused põhinevad meie ametialasel 

teadmistel ja kogemustel. Kuna materjalid ja tingimused 

võivad iga rakenduse puhul erineda ega allu seetõttu meie 

mõjule, soovitame tungivalt viia meie toodete teile vajaliku 

kasutusviis- ja otstarbe jaoks sobivuse kindlakstegemiseks 

läbi piisavad katsetused. Käesoleva tehnilise andmelehe 

sisust ega mingitest suulistest nõuannetest ei tulene mingit 

juriidilist vastutust, välja arvatud juhul, kui tegemist on 

meiepoolse tahtliku üleastumise või raske hooletusega. 

Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik varasemad 

käesolevat toodet puudutavad väljaanded. 

MATERJALIKULU 

TEHNILISED ANDMED 

JÄÄTMEKÄITLUS 


