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Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. 
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei 
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. 

Tehnilise teabe leht 
 
 

 PRO 45P  

Viimati täiendatud: 19/07/2005        Lk. 1  

Tehnilised andmed: 

Sideaine Polüuretaan 
Konsistents Vedelik 
Kõvenemissüsteem Niiskuse toimel 
Liimiv aeg* 5 minutit 
Surve all hoidmise aeg Vähemalt 30 minutit 
Survetugevus Umbes 1 kg/cm² 
Tihedus (DIN 53479) 1,1 g/ml 
Veekindlus (DIN EN 204) D4 
Vastupidavus temperatuurile –30 °C kuni +100 °C 
Nihketugevus Üle 10 N/mm² 
Tahke aine sisaldus 95% 
Kulu Umbes 150 ml/m² 
* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne 

                                                                                                                                                                                  
Toote kirjeldus: 

PRO 45P on ühekomponentne kasutusvalmis polüuretaanpõhine väga hea veekindlusega 
liim. 
 
Omadused: 

 –    Lihtne kasutada 
– Professionaalne kvaliteet  
– Vaht täifab aluspinna ebatasasused 
– Kiire kõvenemine 
– Veekindlus: D4 (DIN EN 204) 
– Kasutatav niiskel puidul 

 
                                                                                                                                     

Kasutuskohad: 
 
–    Siseruumides, sagedasel pikaajalisel kokkupuutel voolava või kondenseeruva veega 
–    Välitingimustes kokkupuutel ilmastikutingimustega 
–    Ukse- ja aknaraamide, mille veekindlusklass EN 204 järgi peab olema D4, tootmisel 
–    Puittarindite liimimiseks 
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Pinnad: 

Tüüp: Mitmesugused poorsed ja mittepoorsed aluspinnad nagu puit, betoon, tellis ja muud 
tavalised ehitusmaterjalid. Ei sobi PE ega PP liimimiseks. 

Nõuded pinnale: Puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba. 

Ettevalmistus: Liim kõveneb niiskuse toimel. Aluspinna kerge niisutamine kiirendab 
kõvenemist ja parandab täiteomadusi, sest liim moodustab vahu, mis tungib aluspinna 
õnarustesse. Soovitav eelnev  sobivustest. 

 
Kasutamine: 
 
Meetod:  Liim kanda pintsli või liimkammiga ühele liimitavatest pindadest. Vajutada pinnad 5 
minuti jooksul kokku ja asetada vähemalt 30 minutiks surve alla. Materjalide kokkusurumine 
liimi kõvenemise ajal on oluline, sest nii saab side võimalikult tugev. 
 
Pealekandmistemperatuur:  +5 ˚C kuni +35 ˚C 
 
Puhastamine:  Enne liimi kõvenemist saab Pro 40P tööriistadelt ja materjalidelt eemaldada 
Soudali vahupuhastajaga (Soudal Gun & Foam Cleaner). Kõvenenud liim tuleb eemaldada 
mehaaniliselt.  
 
Parandamine: Liimiga PRO 45P 
 
 
Pakendamine: 
 
Värvus: Pruun 
 
Pakend: 750 g plasttuub, 5 kg metallpurk 
 
 
Säilivusaeg: 

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni 
+25 °C 

 
Tervise ja ohutusnõuded: 
 
Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kanda kaitsekindaid. Täpsem info sildil. 
  
 


