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Tycroc Fast FIX 
 
Nopea, monipuolinen vesipohjainen akryyliliima, välitön voimakas tartunta. Ei sisällä orgaanisia liuottimia, 
lyhyt käsittelyaika. 
 
 

Käyttökohteet 

Sopii Tycroc UHP -levyjen liimaukseen eri alustoihin. Lisäksi sopii käytettäväksi moniin eri lattia- ja 
seinäpintoihin, kuten vinyyli, korkki, linoleumi, PVC ja huopa, erityiset matot, imukykyiset ja imemättömät 
alustat. Soveltuu myös lämmitettäviin lattioihin. Sopivia alustoja ovat sementti, itsetasoittuvat seokset, 
kipsilaatta, vaneri, betoni- ja puukuitulevyt. Liima saavuttaa hyvän tarttuvuuden jopa sileällä ja imevällä 
pinnalla. 
 
 

Käyttöolosuhteet 

Käyttölämpötila +18 °C … +25 °C. Tilan suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 65 %:a. Ennen liimausta 
on liiman ja liimattavan materiaalin lämpötilan vastattava lattian lämpötilaa (+18 °C … +25 °C). Alustan 
suhteellinen kosteus saa olla enintään 85–90 % RH, materiaalista riippuen. Tarvittaessa eristettävä 
kosteudelta. Betoniset ja itsetasoittuvista seoksista tehdyt lattiat suositellaan pohjustamaan ensin 
tartuntadispersiolla. Lattia- ja seinäpäällystemateriaalien asennuksessa on aina noudatettava 
myyjän/valmistajan antamia ehtoja. Lattialämmityksen suhteen on noudatettava varotoimenpiteitä 
lattiapintamateriaalin myyjän/valmistajan antamien ehtojen mukaisesti. 
 
 

Käyttö 

Valmistelut: Alustan on oltava asennusvalmis eli kantava, puhdas, kuiva, öljytön, pölytön ja rasvaton. 
Käyttöehdot on tarkastettava voimassa olevien rakennusvaatimusten ja standardin DIN 18356 mukaisesti. 
Hio sementti-, betoni- ja itsetasoittuvat alustat ja epätasaiset, vanhemmat ja kantamattomat alustat, kunnes 
muodostuu vahva, tarttuva pinta. Poista hionnan jälkeen pöly lattialta. 
Levittäminen: Liima sekoitetaan huolellisesti ennen levitystä. Liima levitetään alustalle liimakammalla. Ei 
käytetä enempää liimaa kuin lattiapäällysteen liimaukseen tarvitaan. Lattiapäällyste asennetaan heti tai sen 
oltua lyhyen aikaa avattuna. Liima levitetään huolellisesti, jotta ylimääräinen ilma poistuu ja takaa liiman 
hyvän kosketuksen lattiapinnoitteen kanssa. Parhaan tuloksen tuottaa pintojen asennukseen tarkoitetun 
rullan käyttäminen. Varmistetaan, että koko lattian pinta saavuttaa hyvän kontaktin liimaan. 
Märkäliimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle liimalle. 
Myöhäisin märkäliimausaika voi olla enintään 20 minuutin kuluttua liiman levittämisestä pinnalle. Liimattava 
pinta hierotaan vahvasti kiinni sopivalla työvälineellä. 
Kaksipuolinen liimaus: Liima levitetään pinnalle liimakammalla. Liimattava pinta asetetaan märälle 
liimalle, pinnat irrotetaan toisistaan ja liiman annetaan kuivua 5–10 minuuttia ennen kuin liimattavat pinnat 
painetaan uudestaan yhteen. Kaksipuolista kontaktiliimausta käytettäessä on erittäin tärkeää, että päällyste 
painetaan vahvasti pintaa vasten. Kosteissa tiloissa liimattaessa on suljettava vesitiiviisti kaikki 
lattiasaumojen liitoskohdat. 
 
Menekki Tycroc UHP -levyjen liimaukseen: n. 0,8 kg/m². Tämä on yksi 15 kg muovisangollinen n. 19 m²:lle 
eli n. 26:lle levylle (1200x600 mm levy). Mitattu B3-liimakammalla. Erilaisen kamman käyttö antaa erilaisen 
menekin. 

 

Puhdistus 

Liiman kanssa työskenneltäessä on noudatettava puhtautta. Kuivumattoman liiman puhdistamiseen 
käytetään puhdistuspyyhkeitä tai vettä ja kosteaa rättiä. Kovettuneen liiman voi poistaa alkoholilla. 
Työvälineet puhdistetaan vedellä, kun liima on vielä märkää. 
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Tekniset tiedot 

Ominaisuus Yksikkö Arvo 

Työaika min 5–20 

Pintakuiva min 60 

Kovettumisnopeus mm / 24 h 24 

Kuiva-aine % 70 

Lämmönkestävyys °C -30…+70 

 
Parametrit on mitattu lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman kosteuden ollessa 50 %. 
 
 

Väri 

Vaaleankeltainen, kovettuneena beige. 
 
 

Pakkaus 

15 kg muovisanko. 
 
 

Säilytys 

Taattu säilyvyysaika 12 kuukautta valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa 
alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa +5…+30 °C:n lämpötilassa. Tuotetta tulee suojata pakkaselta. 
 
 

Jätteiden käsittely 

Pakkaus tyhjennetään kokonaan ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. 
 
 

Turvallisuus 

Tuotteen käytön aikana on taattava hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava 
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja 
hakeuduttava lääkäriin. Pakkaus on suljettava heti käytön jälkeen. Työprosessit tulee kehittää siten, että 
suora kosketus tuotteeseen on suljettu pois. Tarkempaa turvallisuustietoa saa tuotteen 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 
 
 
Huom.! Tässä asiakirjassa annetut ohjeet perustuvat valmistajan suorittamiin kokeisiin, ja ne on esitetty 
vilpittömässä mielessä. Materiaalien ja alustojen moninaisuuden ja erilaisten käyttömahdollisuuksien 
vuoksi, joihin emme pysty vaikuttamaan, emme ole missään vastuussa lopputuloksesta. On suositeltavaa 
tehdä kokeita, joilla todetaan tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. 


