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Tuote-esite: 

 

Probau Asennusliima 

1-komponenttinen liima- ja saumausmassa rakentamiseen ja teollisuuteen. 

Tuotekuvaus ja käyttö: 

 

Probau Asennusliima on 1-komponenttinen SMP pohjainen massa, joka on hajuton, neutraali, 

nopeasti kovettuva ja kestää erinomaisesti ilmaston vaikutuksia. 

 

Probau Asennusliima muodostaa vahvan ja joustavan liimasauman, joka jakaa mahdolliset 

jännitteet ja kompensoi laajenemisen erot. 

 

Probau Asennusliimaa käytetään levyjen ja listojen asentamiseen ja metalli- ja korirakenteiden 

tiivistämiseen, hitsausliitosten saumaukseen, komposiittimateriaalien liimaamiseen ja 

saumaukseen, materiaalien liimaamiseen erilaisilla laajenemiskertoimilla. 

 

Probau Asennusliimaa voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, sillä on hyvä tarttuvuus moniin 

pintoihin jopa ilman primeria, Probau Asennusliima on maalattavissa. 

 

 

 

Fysikaaliset / kemialliset ominaisuudet: 

Kovettumaton massa: 

Laatu:  Silaani Modifioitu Polymeri (SMP), 1-komponenttinen 

Kovettuminen: Kosteuskovettuva +5 oC alkaen 

Nahkoittuminen: n. 20 min. 

Kovettuminen: 2-3 mm/vrk. Korkea ilman kosteus ja lämpötila nopeuttaa kovettumista. 

Olomuoto:  Tiksotrooppinen pasta. Ei valu levitettäessä. Helppo viimeistellä.  

Ominaispaino: n. 1.46 kg/litra 

Säilyvyys: 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa säilytettynä viileässä ja 

kuivassa. 

Pakkaus:  290 ml patruuna 

Väri:  Valkoinen 

 

 

Kovettunut massa: 

Maalattavuus: Kyllä 

Kovuus:  n. 40-46 Shore A (ISO 868) 

Elastisuus:  +/- 20 % 

Vetolujuus:  2.3 N/mm2 (ISO 37) 

Murtovenymä: 300 % (ISO 37)  

Kimmokerroin: 1.1 N/mm2 (ISO 37) 

Kestävyys:  Lämpötila: n. -40 °C - +90 °C.  

  Ilmastorasituksen kesto: Hyvä 



Käyttöohjeet: 

 

Valmistelu: Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, kuivat, rasvattomat ja puhdistettuina 

pölystä ja muista irtohiukkasista. Probau Asennusliimaa voidaan käyttää 

ilman primeria useimmilla pinnoilla. Suosittelemme testin tekemistä primerin 

tarpeen määrittämiseksi.  

 

Käytännössä eri materiaaleilla on eroja, siksi suosittelemme aina riittäviä 

liimauskokeita ennen työn alkua – erityisesti suuremmissa käyttökohteissa.  

 

 Saumat, joihin Probau Asennusliimaa käytetään, on mitoitettava siten että  

 massan vapaa liikkuvuus on alle +/- 20 %. 

 

Käyttöolosuhteet: Voidaan käyttää lämpötiloissa +5 °C - +40 °C ja ilman suhteellisen 

kosteuden ollessa vähintään 30 %. 

 

Käyttö: Massa levitetään käsikäyttöisellä tai pneumaattisella patruunapuristimella.   

 

Probau Asennusliima levitetään raitoina suoraan liimattavaan materiaaliin. 

Massa voidaan asentaa lattiaan, seinään tai kattoon – se pysyy paikoillaan 

eikä valu. Levyliimauksessa massaraidat voidaan levittää lähelle toisiaan tai 

suuremmalla etäisyydellä vähennettäessä massan kulutusta kevyemmissä 

asennuksissa. 

 

Mikäli massaa käytetään saumauksiin, painetaan massa paikoilleen ja 

viimeistellään saippualiuoksessa kosteutetulla saumaustikulla heti 

asennuksen jälkeen. 

 

Riittoisuus: 2 – 3 m²/patruuna, riippuen mitoituksesta ja tarvittavasta voimasta. 

 

Asennusaika:  Asenna materiaalit 15-20 min. kuluessa massan levityksestä.  

 

Asennus: Raskaiden kappaleiden asennuksessa tai erikoisissa käyttökohteissa, voi 

olla tarpeen tukea materiaaleja paikoillaan massan kovettuessa. 

 

Puhdistus: Työkalut voidaan puhdistaa ja massa poistaa käyttämällä tarkoitukseen 

soveltuvia liinoja tai mineraalitärpättiä.  

 Kovettunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.  

 Kädet on pestävä saippualla ja vedellä. 

 

 

 

 

 

Terveys ja turvallisuus: 

 

Katso lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta 


