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Tycroc Fast FIX 
 
Kiire mitmekülgne vee baasil akrüülliim, kohese tugeva nakkega. Ei sisalda orgaanilisi lahusteid ja on lühikese 
töötlemisajaga. 
 
 
Kasutusalad 

Tycroc UHP plaatide liimimiseks erinevatele aluspindadele. Lisaks sobib kasutamiseks paljude erinevate põranda- ja 
seinakatetega nagu alumiiniumi, kipskartongi, vinüüli, korgi, linoleumi, PVC ning vildiga, erinevate vaipkatete, imavate 
- ja mitteimavate pindadega. Sobib ka köetavatele põrandatele. Sobivateks aluspindadeks on tsement, isetasanduvad 
segud, kipsplaat, vineer, betoon- ja puitkiudplaat. Liim saavutab hea nakke isegi siledal ja imaval pinnal.  
 
 
Kasutamistingimused 

Kasutamistemperatuur +18 °C kuni +25 °C. Suhteline õhuniiskus ruumis ei tohi ületada 65%. Enne liimimist peavad 
liim ja liimitav materjal olema samaväärsed põranda temperatuuriga (+18 °C kuni +25 °C). Suhteline niiskus 
aluspõrandal peab olema maksimaalselt 85–90% RH, sõltuvalt materjalist. Vajadusel isoleerida niiskuse eest. 
Betoonist ja tasandussegudest aluspõrandad on soovitav eelnevalt kruntida nakkedispersiooniga. Põranda- või 
seinakattematerjalide paigaldamisel tuleks alati järgida  müüja / tootja poolt ette antud tingimusi. Põrandakütte puhul 
tuleb järgida ettevaatusabinõusid vastavalt põrandakattematerjali müüja / tootja poolt ette antud tingimustele.  
 
 
Kasutusjuhend 

Eeltööd: Aluspind peab olema paigaldusvalmis, st kandevõimeline, puhas, kuiv, õli-, tolmu- ja rasvavaba. 
Kasutustingimusi tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja standardile DIN 18356.  Lihvida tsement-, 
betoon- ja isetasanduvad aluspõrandad ning ebatasased, vanemad ja mittekandevõimelised aluspinnad, kuni tekib 
tugev, nakkuv pind. Peale lihvimist eemaldada põrandalt tolm. 
Pealekandmine: Enne pealekandmist tuleb liim hoolikalt läbi segada. Liim kanda liimkammi abil aluspinnale. Mitte 
kasutada rohkem liimi, kui vaja põrandakatte liimimiseks. Paigaldada põrandakate kohe või pärast lühikese avatult 
seismise aja möödumist. Ajada liim hoolikalt laiali, et eemaldada liigne õhk ja tagada liimi hea kontakt põrandakattega. 
Parima tulemuse annab katete paigaldamiseks ettenähtud rulli kasutamine. Veenduda, et kogu põrandakatte pind 
saavutab liimiga hea kontakti.  
Märgliimimine: Liim kanda pinnale liimkammiga. Liimitav pind asetada märjale liimile. Hiliseim märgliimimise aeg 
võib olla kuni 20 minutit pärast liimi kandmist pinnale. Liimitav pind hõõruda tugevalt kinni sobiva töövahendiga. 
Kahepoolne liimimine: Liim kanda pinnale liimkammiga. Asetada liimitav pind märjale liimile, eemaldada pinnad 
teineteisest ja lasta liimil kuivada 5–10 minutit enne, kui liimitavad pinnad uuesti kokku suruda. Kahepoolset 
kontaktliimimist kasutades on eriti oluline, et kate surutakse tugevalt vastu pinda. Märgades ruumides liimimise korral 
tuleb veekindlalt sulgeda kõik põrandakatte ühenduskohad. 
 
 
Kulunorm Tycroc UHP plaatide liimimiseks: ca 0,8 kg/m², s.t üks 15 kg ämber ca 19 m²-le ehk ca 26 plaadile (plaat 
mõõtudega 1200x600 mm). Mõõdetud B3 liimikammiga. Erineva kammi kasutamine ja erineva materjali liimimine 
annab erineva kulunormi. 
 
 
Puhastamine 

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada spetsiaalseid puhastuslappe või 
puhastada veega. Tardunud liimi saab eemaldada alkoholiga. Töövahendid puhastada veega, kui liim on veel märg.  
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Tehnilised andmed 
 

Omadus Ühik Väärtus 

Tööaeg minutid 5–20 

Pindkuivamise aeg minutid 60 

Kuivamisaeg mm/24 h 24 

Kuivaine sisaldus % 70 

Temperatuuritaluvus kuivanult °C -30 kuni +70 

 
Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust. 
 
 
Värvus 

Helekollane, kuivanult beež. 
 
 
Pakend 

15 kg plastämber. 
 
 
Säilitamine 

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas ja 
jahedas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Toodet kaitsta külmumise eest. Külmumise ja sulamise tsükkel ei 
muuda toote omadusi. 
 
 
Jäätmekäitlus  

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida. 
 
 
Ohutus 

Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist 
nahale ja silma. Toote sattumisel silma või nahale pesta koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Sulgeda 
pakend kohe pärast kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on 
välistatud. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS). 
 
 
Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on 
esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida 
tootja ei saa kontrollida, ei kanna tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote 
sobivuse kohta kasutuskohas.  
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