
Käsissäsi on nyt modernin valmiiksi sekoitetun 
kaakeliliiman käyttöohjeet. On tärkeää, että tu-
tustut niihin huolellisesti. Käyttövalmiit dispersio-
liimat eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti 
perinteisistä sementtilaasteista. Ennen kuin aloitat 
laatoitustyöt, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja tuot-
teen tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin.

DISPERSIOLIIMAN TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

Käyttövalmiiden dispersioliimojen moderni tek-
nologia perustuu liiman sideaineissa oleviin po-
lymeereihin. Teknologian ansiosta liimamassalla 
on useita käyttöetuja. Tärkeimmät ominaisuudet 
ovat:
•	 poikkeuksellinen elastisuus
•	 heti käyttövalmis – säästät aikaa ja vältyt 

mahdollisilta virheiltä seosta valmistettaessa
•	 erittäin hyvä tarttuvuus, soveltuu myös vaikei-

ALUSTAN MATERIAALI JA KÄYTTÖKOHDE DISPERSIOLIIMA SEMENTTILAASTI
Lämmitettävät lattiat 5 2
Kipsikartonkilevyt 5 3
OSB-levyt 5 1
Tasaiset ja kuivat pinnat 5 4
Helposti värjäytyvät levyt 5 1
Ulkoseinät 3 5
Ulkotilojen lattiat 2 5
Uima- ja suihkualtaat 1 5
Epätasaiset alustat 2 5
Kosteat ja sitoutumattomat pinnat 1 4
Autotallit ja kova kuormitus 2 5

TEKNISIÄ OHJEITA 
käyttövalmiin kaakeliliiman
käyttöön

Alla olevassa taulukossa vertaillaan modernien polymeeriliimojen ja perinteisten sementtilaastien sovel-
tuvuutta eri käyttökohteissa.

siin pintoihin
•	 soveltuu kaikenlaisten laattojen asennukseen
•	 ei värjää laattoja, esim. marmori- tai kipsilaattoja
•	 ei negatiivista alkalikiviainesreaktiota (verrattuna 

perinteisiin kiviainespohjaisiin jauhelaasteihin)

SELITYS:  5 – suositeltu ratkaisu, 4 – hyvät tekniset käyttöominaisuudet, 3 – ei estettä käytölle, 
2 – käytetään vain poikkeustilanteissa, 1 – ei suositella käytettäväksi



YLEISTÄ

Käytettäessä F150-valmisliimaa on muistettava, että 
polymeerimassan tarttumis- ja kovettumisprosessi 
eroaa täysin perinteisten sementtilaastien kovettu-
misprosessista. Perinteisten sementtilaastien kanssa 
opittuja työtapoja ei voida suoraan soveltaa poly-
meerimassojen käyttöön ja vanhojen tapojen käyt-
tö voi johtaa virheisiin. Erot johtuvat perinteisten 
sementtilaastien erilaisesta kovettumisprosessista. 
Perinteinen sementtilaasti kovettuu veden kanssa 
tapahtuvan kemiallisen reaktion seurauksena. Ilman 
vettä reaktio ei käynnisty ylipäätään. Tämän lisäksi 
kovettumisprosessi on täysin tasainen ja sen kesto 
voi olla jopa yhden kuukauden, jonka aikana sement-
tilaasti kovettuu vähitellen. Mikäli laasti kuivuu liian 
nopeasti, kovettumisreaktio keskeytyy liian aikaisin 
eikä se saavuta koskaan lopullista kovettumisastetta.
Polymeeriliimojen kovettumisprosessi on puoles-
taan täysin vastakohtainen. Jotta liima tarttuisi ja 
alkaisi kovettua, liiman kantoaineena olevan ve-
den täytyy haihtua. Heti kun vesi on täysin haih-
tunut ja samalla liima kuivunut, se on saavuttanut 
lopullisen kovettumisasteensa. Veden haihtumis-
prosessi, ja samalla liiman kovettuminen, ei ole 
kuitenkaan tasainen. Polymeeriliima kovettuu en-
sin niistä kohdista, missä vesi haihtuu nopeimmin. 

Laattojen reunoissa liima voi kovettua jo parissa 
tunnissa, jonka ansiosta laatat ovat jo niin tukevas-
ti kiinni, että niiden päällä voidaan kävellä. Laatan 
tarttumisprosessi jatkuu liiman kuivumisen myötä 
asteittain reunoista laatan keskiosaa kohden. Tästä 
polymeeriliimojen tarttumis- ja kovettumisproses-
sista johtuen alla on esitelty tarkemmin muutama 
tärkeä liiman käytössä huomioon otettava seikka.
Koska käyttövalmis F150 kaakeliliima on ominai-
suuksiltaan tiksotrooppinen, liiman juoksevuutta 
ja elastisuutta voidaan parantaa sekoittamalla sitä 
erillisessä astiassa laastinsekoittimella. Liimaan ei 
saa sekoittaa vettä.

ALUSTAN KOSTEUS

Jotta polymeeriliimaa voidaan käyttää, alustan 
pitää olla kuiva. Alustan kosteusprosentti ei saa 
ylittää 3 %. Mikäli kosteus ylittää rajan, liiman ko-
vettuminen tulee kestämään yhtä kauan kuin itse 
alustan kuivuminen. Suurimmassa osassa asun-
noista tätä ongelmaa ei ole. Liian kosteita seinä- ja 
lattiapintoja voi esiintyä kuitenkin kylmissä tiloissa 
tai rakennusvaiheessa olevissa kohteissa. Näissä ta-
pauksissa alustan kosteus pitää mitata ennen työn 
aloittamista. Mikäli ei ole mahdollista käyttää kos-
teudenmittaukseen suunniteltuja erikoislaitteita, 



suositellaan kosteustestin tekemistä. Levitä n. 1mm 
paksuinen kerros liimaseosta kohtaan, jonka epäil-
lään olevan kostea. Sen jälkeen levitä identtinen 
kerros liimaseosta 100 % kuivaan kohtaan, esimer-
kiksi klinkkerilaatan etupuolelle. 1-3 tunnin kulut-
tua molemmat liimakerrokset pitäisivät olla kovia. 
Mikäli epävarmaan kohtaan levitetty liimakerros 
on pehmeämpi kuin kuivaan laattaan levitetty ker-
ros, on alusta liian kostea. Sementti- tai kipsipohjai-
set alustat, joka eivät vielä ole täysin sitoutuneita, 
voivat reagoida liiman kanssa. Reaktion yhteydes-
sä ilmaan voi haihtua epämiellyttävää hajua. Tämä 
ei kuitenkaan ole este liiman käytölle eikä heiken-
nä sen käyttöominaisuuksia.

LIIMAN LEVITYS

Toinen tärkeä huomioon otettava seikka on käytet-
tävän liimaseoksen maksimimäärä per neliömetri. 
Liimaseosta ei saa käyttää yli 5 kg/m2, sillä silloin 
ylittyy tuottajan suosittelema liiman kuivumis- ja 
tarttumisaika. Koska polymeeriliiman tarttuminen 
ja kovettuminen perustuu liiman kantoaineena 
olevan veden haihtumiseen, ei suositeltua an-
nosmäärää tarvitse ylittää. Oikean annosmäärän 
varmistamiseksi liimaseoksen levittämiseen pitää 
käyttää laastikampaa (max. 10 x 10mm hammas-
tus), sekä levitettävä liimaseos noin 60⁰ -kulmassa 
voimakkaasti alustaan painaen. Missään nimessä 
levittämiseen ei tule käyttää lastan suoraa reunaa 
eikä seosta saa levittää ns. ”kahtena kerroksena”, 
toisin sanoen seosta ei saa levittää samaan aikaan 
sekä kiinnitettävään laattapintaan että alustaan. 
Nämä metodit sopivat ainoastaan perinteisten 
huonolaatuisten sementtilaastien levittämiseen.

TARTUNTAPINTA

Jotta laatat tarttuisivat mahdollisimman nopeasti, 
pitää laatan pintaa koskettaa sopiva määrä liimaa. 

Mikäli laatan pintaa koskettaa liian pieni määrää lii-
maa, tartuntapinta ei ole riittävän suuri. Mikäli taas 
liimaa on liian suurella alueella, kovettumisaika pi-
tenee huomattavasti. Kun liimamassa on levitetty 
huolella ja tasaisesti laastikammalla (hammasreu-
nalla) alustaan, voidaan laatat kiinnittää. Laattoja 
painetaan vain sen verran, että liimakerroksessa 
olevat hammasurat pienenevät riittävästi.  Liima-
kerroksesta ei saa kuitenkaan tulla täysin litteä. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että laattoja paine-
taan vajaaseen puoliväliin kammatun liimakerrok-
sen hammasurien syvyydestä.

ALUSTAN EPÄTASAISUUDET

Edellä mainitut käyttöohjeet (liiman levitys ja tar-
tuntapinta) on mahdollista toteuttaa vain siinä 
tapauksessa, kun alusta on hyvin tasainen ja mah-
dolliset epätasaisuudet eivät ylitä 2mm (2 euron 
kolikon paksuutta) 2 metrin matkalla. Epätasaisuu-
det voidaan tarkistaa asettamalla 2 metrin pituinen 
vatupassi alustan eri kohtiin ja tarkastamalla ettei-
vät epätasaisuudet alustassa ylitä 2mm. Tätä isom-
mat epätasaisuudet voidaan tasoittaa kohteeseen 
sopivalla tasoitemassalla (suosittelemme itseta-
soittuvia massoja) ennen laatoitustyön aloittamis-
ta. Kaakeliliimaa ei suositella käytettävän alustan 
tasoittamiseen.
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