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Lim 4000 -asennusliima

Lim 4000 sopii kaikenlaisten talo- ja rakennuselementtien 
ja- osien, lattian, seinien, sisä- ja ulkokattojen, paneelien, 
kehysten, ikkunapenkkien, listojen, portaiden, katto- 
kourujen, ilmanvaihtokanavistojen, venttiilien, kilpien 
ym. asennus- ja kokoonpanotöihin, jolloin liima vähentää 
naulojen ja ruuvien käyttöä sekä tästä johtuen tasoitetöitä.
 
Käyttöalueet 
• Parkettien, lattiaboardien, paneelien ja rappujen liimaus
• Listojen ja ikkunakarmien asennus
• Ilmastointityöt, kattojen sadevesikourut

Ominaisuudet 
Lim 4000 on saumantäyttävä elastinen rakenneliima, jolla on erittäin hyvä tarttuvuus puuhun, 
vaneriin, lastu- ja kovalevyyn, laminaattiin, kipsilevyyn, tiileen, korkkiin, betoniin, kevytbeto-
niin, rautaan, alumiiniin, galvanoituun ja pinnoitettuun profiloituun peltiin, ym. Kestää koste-
utta ja lämpoötiloja -40 °C ja +100 °C:n välillä. Muodostaa elastisen ja kestävän liimasauman. 
Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin. On päällemaalattavissa.
 
Käyttöohjeet 
Puhdista liimattavat pinnat. Levitä liimamassa ainoastaan toiselle saumapinnalle, säädä ja pu-
rista pinnat yhteen. 

Ominaisuudet ja edut 
• Kestää kosteutta ja lämpötiloja (-40 °C ja + 100 °C välillä) 
• Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin 
• Muodostaa elastisen liimasauman korkealla kestävyydellä 
• Vähentää viimestelytöitä (paklausta) koska vähemmän naula -ja ruuvinpäitä 
• Vähentää eri liimatyyppien määrää johtuen sen monipuolisuudesta 

Tekniset tiedot 
Materiaali: synteettinen kumi ja keinohartseja
Koostumus: notkea pasta 
Varastointiaika: vähintään 1 vuosi avaamattomana viileässä 
Kuiva-ainepitoisuus: noin 60 % 
Pakkaus: 0,3 l patruuna 
Liuotinaine: tolueeni / nafta 
Väri: vaaleankeltainen 
Tervydelle haitallista: vaatii hyvän tuuletuksen. 
Riittoisuus: 0,3 l patruuna riittään. 20 m liimasaumaan. 
Kylmäkestävyys: kestää kylmyyttä. 
Tulenarkuus: helposti syttyvä (tuore liimamassa). Kuiva liima vaaratonta. 
Tiheys: 1,07 kg / l. 
Käyttölämpötila: -20 °C ja +40 °C asteen välillä. 
Kuivumisaika: 5 mm / vrk (+20C) 
Maalaus: päällemaalattavissa 
Työntekijän suojatoimet: Tuote on syttyvää ja terveydelle haitallinen. Käyttö edellyttää te-
hokasta tuuletusta tai raitisilmasuojan (tyyppi A2) käyttöä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuus-
tiedotteesta. 
 

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja 
kokemukseemme. Niiden tarkotuksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen 
tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta 
niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä. 


