
HUOMIOITAVAA

KÄYTTÖKOHTEET

KUVAUS

OMINAISUUDET
F-150 kaakeliliimaa ei suositella käytettävän kohteisiin, joissa 
liimaseoksessa oleva vesi ei pääse luonnollisesti haihtumaan 
ja sen myötä polymeeriliimoille ominainen kovettumis- ja 
tarttumisprosessi ei toteudu normaalisti. Sisätiloissa, joissa on 
normaali ilmankosteus, tällaista ongelmaa ei yleensä ole ja 
kaakeliliimaa voidaan käyttää jopa tiiviiden laattojen 
kiinnittämiseen tiiviisiin alustoihin, jolloin saumat ovat tehtävä 
riittävän leveiksi, jotta vesi pääsee haihtumaan niiden kautta. 
On kuitenkin muistettava, että erittäin tiivis alusta (vanhat 
lasitetut laatat, erittäin tiivis betoni jne.) pidentää 
huomattavast i  l i iman kovettumisaikaa, laattojen 
tarttumisaikaa sekä aikaa, jonka jälkeen laatat kestävät 
kevyttä kuormitusta. Näistä syistä valmistaja ei suosittele F-
150 kaakeliliimaa käytettäväksi erittäin tiiviille alustoille.

Älä käytä F-150 liimaa paikoissa, jotka ovat jatkuvasti 
altistuneita vedelle tai lumelle, kuten uima-altaat, 
kylpyhuoneen märkävyöhykkeet, terassit, avoimet 
parvekkeet sekä ulkoseinät. Liimaa voidaan käyttää niissä 
ulko- ja sisätiloissa, joissa altistuminen vedelle tai lumelle on 

l  Elastisuus
Polymeeriliimojen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on sen 
poikkeuksellinen elastisuus verrattuna parhaimpiin perinteisiin 
elastisiin sementtilaasteihin. Jotta perinteiset sementtilaastit täyttävät 
ns. S2- luokituksen joustavuudessa, taipuman on oltava vähintään 
5mm. F150-kaakeliliiman takaama elastisuus on 3 kertaa tätä 
suurempi, eli taipuma on vähintään 15 mm. 
F150-kaakeliliima käykin erinomaisesti kaikkiin kohteisiin, joihin 
suositellaan elastisen kiinnityslaastin käyttöä taaten parhaimmat 
parametrit tässä kategoriassa.
l  Työskentelymukavuus
F-150 on heti käyttövalmis seinäkaakeliliima. Se helpottaa ja 
nopeuttaa laatoitustyötä huomattavasti. Enää ei tarvitse tehdä 
turhia valmistelutöitä kuten sekoittaa laastia, odottaa 
työvaiheiden välillä, käyttää laastinsekoitinta tai lopuksi puhdistaa 
kaikki sekoitustyökalut. Nämä työvaiheet voivat viedä 
parhaimmillaan jopa 10% ammattilaatoittajan työajasta.

F-150 kaakeliliima soveltuu kaikenlaisista materiaaleista 
valmistettujen laattojen ja pintaverhousten asentamiseen 
seinäpinnoille. Liiman erinomaisten tarttumisominaisuuksien 
ansiosta se soveltuu mm. perinteisten keraamisten kaakelien, 
klinkkerien, luonnonkiven, marmorin sekä erilaisten 
sementistä, konglomeraatista, muovista tai kivijäljitelmistä 
valmistettujen pintaverhousten kiinnittämiseen.
Kaakeliliiman ominaisuuksien ansiosta se soveltuu kaikkien 
tasaisten, kestävien ja imukykyisten rakennuspintojen 
verhoukseen. Erityisen hyvin liima soveltuu kohteisiin, joissa 
alustan materiaalina on OSB-levy tai kipsilevy. F-150 liimaa 
voidaan käyttää sekä pienten että suurten laattojen 
kiinnittämiseen. Liima on pakkasenkestävää, joten se 
soveltuu myös ulkokäyttöön. Ei sovellu kuitenkaan paikkoihin, 
jotka ovat jatkuvasti altistuneita vedelle tai lumelle, eikä 
seinäpinnoille, joita ei ole suojattu veden kapillaariselta 
nousulta. 

Käyttövalmis F-150 kaakeliliima on moderni liima kaikenlaisten 
kaakelien, laattojen ja pintaverhousten pikaiseen asennukseen 
rakennuksen seinäpinnoille sekä sisä- että ulkotiloissa. Se on 
elastinen ja pakkasenkestävä. Liimaseos sisältää 
mineraalipohjaisia aineita, dispergoituvia polymeereja, 
kemiallisia yhdisteitä sekä vettä. Liima on koostumukseltaan 
tahnamaista massaa. Liima kovettuu ja tarttuu seoksessa 
olevan veden haihtumisen seurauksena - tämä prosessi on 
peruuttamaton.
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satunnaista, esimerkiksi lasitetuissa parvekkeissa, 
välittömästi katon alla olevan seinän ulkoverhouksessa tai 
niissä kylpyhuoneen seinissä, jotka eivät ole jatkuvasti 
kosketuksissa veden kanssa. Näissä tapauksissa itse laatta ja 
saumaus suojaavat riittävästi lyhytaikaiselta veden 
altistukselta.
F-150 kaakeliliima ei sovellu alustan tasoittamiseen, sillä 
veden haihtumisprosessi on hidas. 



PAKKAUS JA SÄILYTYS

TAKUU

SPESIFIKASJONER

Tuote säilyttää ominaisuutensa sekä täyttää eurooppalaisen 
EN12004:2007 + A1:2012 standardin vaatimukset 18 
kuukauden ajan valmistuspäivästä laskien, mikäli tuote 
säilytetään ja varastoidaan ohjeiden mukaisesti. Tuotteelle on 
laadi t tu Suori tustasoi lmoitus.  Produktet  har en 
ytelseserklæring.
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TYÖTAPA

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Liimaa voidaan levittää ainoastaan puhtaaseen, kuivaan, 
tukevaan ja tasaiseen alustaan. Alustan mahdolliset 
epätasaisuudet eivät saa ylittää 2mm 2 metrin matkalla. Tätä 
isommat epätasaisuudet pitää tasoittaa kohteeseen sopivalla 
tasoitemassalla ennen laatoitustyön aloittamista. F-150 
kaakeliliimaa ei suositella käytettävän alustan tasoittamiseen. 
Ennen laatoitustyön aloittamista pitää varmistaa, että alusta 
on täysin kuiva ja mahdollinen valu on kuivunut. Tarvittaessa 
alusta on pohjustettava. Alustan pohjustus parantaa kaakelien 
tar tuntaa alustaan lähes kaik issa tapauksissa.  
Pohjustuksessa on otettava huomioon alustan tyyppi, mitä 

Liiman levittämiseen valmistaja suosittelee lastan 
kampareunaa, jotta liimakerrokseen tulee riittävän syvät urat. 
Sopiva hammastus on valittava kaakelien koon sekä alustan 
imukyvyn  mukaan. Suositeltu hammastus on 4-10mm 
seinäverhouksiin. Alustaa ja kaakeleita ei saa kastella, eikä 
liimaa saa ohentaa vedellä. Elastisuuden lisäämiseksi liimaa 
voidaan tarvittaessa sekoittaa.  Laatat voidaan asentaa 
toisiinsa kiinni tai saumauksella.  Asennettavia laattoja 
painetaan alustaan kevyesti, jättäen liimakerrokseen 
luonnolliset „tuuletusaukot”, joiden kautta liimassa oleva vesi 
pääsee haihtumaan. Liian voimakkaasti alustaan painetussa 
kaakelissa oleva liima kovettuu liian hitaasti, sillä levitetty liima 
on painunut „pannukakuksi”. Ns. „pannukakku”-metodilla 
asennetut kaakelit eivät kiinnity riittävän hyvin ja tarpeeksi 
nopeasti alustaan. Saumauksen saa suorittaa vasta laattojen 
tukevan kiinnittymisen jälkeen, aikaisintaan 24 tunnin kuluttua 
asennuksesta.

Tuote on pakattu kannella suljettavaan muovisäiliöön, 
nettopainoltaan 18 kg. Säiliössä on muovinen kantokahva.
HUOM: Tuotteen säilytyslämpötila on 0ºC - 30ºC.
HUOM: Kuormalavojen (palettien) kasaaminen päällekkäin 
on kielletty.  Kiellon laiminlyönti voi aiheuttaa muovisäiliöiden 
vahingoittumisen ja päällekkäin kasattujen lavojen 
kaatumisen, joka puolestaan voi aiheuttaa henkilövahinkoja 
sekä tuotteiden vaurioitumisen tai tuhoutumisen.

l  Kovettumisaika
Kaakeliliiman kuivumis- ja kovettumisaika riippuu paljolti 
alustan tyypistä ja sen kosteudesta, saumojen leveydestä, 
laattojen koosta, käytetyn li iman määrästä sekä 
asennuskohteen ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Liimassa 
olevan veden haihtumisen seurauksena se kovettuu ensin 
laattojen reunoista, jonka ansiosta laatat kiinnittyvät tukevasti 
paikalleen nopeasti ja helposti. Koko laatan tarttumisprosessi 
kestää kuitenkin kauemmin ja lopullinen kovettumisaika 
riippuu suuresti laatan muodosta ja alustan kosteudesta.
Noin 20ºC-työskentelylämpötilassa ja 4mm hammasuria 
käyttäen laattoja saa kevyesti  kuormittaa noin 48 tuntia 
asennuksen jälkeen. Lopullinen mekaaninen tartuntalujuus 
saavutetaan vähintään 14 vuorokauden jälkeen.
HUOM! Alle 8ºC työskentelylämpötilassa kovettumisprosessi 
ei käynnisty. Vaikka liimaseoksessa oleva vesi alkaisikin 
haihtua ja liima sen myötä kovettua, se ei saavuta vaadittua 
tartuntalujuutta.
l  Tartuntalujuus
F-150 kaakeliliiman tartuntalujuus mitattuna 14 päivää 
asentamisen jälkeen, asennuskohteen lämpötilan ollessa 21-
25ºC ja ilmankosteuden 45-50%, täytti standardin mukaiset 
vaatimukset 150%. Asennuskohteen lämpötilan ollessa 70ºC 
kaakeliliima täytti puolestaan kyseiset vaatimukset yli 170%. 
l  Avoin aika
Avoin aika tarkoittaa asennusaikaa, jonka aikana laattojen 
kiinnittäminen ja liikuttaminen on mahdollista ilman heikon 
tartunnan riskiä. E-luokitelluilla kiinnityslaasteilla on erityisen 
pitkä, eli vähintään 30 minuutin, avoin aika. F-150-kaakeliliima 
täyttää tämän luokituksen vaatimukset 180%.
l  Valumattomuus
F-150 kaakeliliima on T-luokiteltu kiinnityslaasti, joka takaa, 
että asennuksen jälkeen laatta ei valu pystypinnalla.

l  Vedenkestävyys
Kuivunut ja kovettunut F-150 kaakeliliima säilyttää 
käyttöominaisuutensa lyhytaikaisesta vedelle altistumisesta 
huolimatta. Se kestää esimerkiksi laattapintojen pesun 
vedellä tai vahingossa tapahtuneen seinien kastelun. 
Pitkäaikainen ja jatkuva altistuminen vedelle heikentää liiman 
kovettumisastetta ja sen myötä tartuntalujuutta. 
Kaakeliliimalle tehty kestävyystesti osoitti, että 14 
vuorokauden mittainen veteen upottaminen heikensi 
huomattavasti kaakeliliiman tartuntalujuutta alle vaadittujen 
normien.  
l  Väri
F-150-liiman tärkein raaka-aine saadaan kalliomurskeesta. 
Tämän luonnollisen ainesosan takia liiman väri saattaa 
vaihdella hieman tuote-erien välillä – kermaisesta vaalean 
harmaaseen.

huokoisempi alusta sitä suositeltavampaa on alustan 
pohjustus. On huomioitavaa, että alustan pohjustus ja 
vesieristys pidentävät liiman kuivumis- ja kiinnittymisaikaa.

Luokka: D1TE
Tulenarkuus: F

2Kestävyys seinällä :                                              1,5 N/mm
2Kestävyys lämpökovettumisen jälkeen                 1,7 N/mm
2Kiinni pysyminen 30 min. jälkeen                          0,9 N/mm

Riittoisuus levittämällä hammastetulla lastalla:
         4 mm:                        1,8 kg/m²
         6 mm:                                                2,7 kg/m²
         8 mm:                                                3,6 kg/m²
       10 mm:                                                4,4 kg/m²
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