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Kestopur G 10

Kestopur G10 on 1-komponenttinen
polyuretaaniliima insinööripuutuotteiden
valmistukseen. Tuote täyttää EN 15425 normin vaatimukset ja on hyväksytty EN
14080 -normin mukaiseen CE-merkityn
liimapuun valmistukseen.

KÄYTTÖALUE
Kestopur G 10 on yksi-komponenttinen, kosteuskovettuva
polyuretaanipuuliima. Liima on testattu riippumattomalla MPA Stuttgartin
yliopiston testilaitoksella, ja täyttää EN 15425:2015 I 70 GP 0,3 (liimatyyppi I)
vaatimukset kuuselle, männylle ja jalokuuselle. Liima ei sisällä kuituja, liuottimia
tai formaldehydiä. Täyttää M1-emissio luokituksen rakennusmateriaaleille.
Tämä tuote-esite on kirjoitettu yhteistyössä MPA Stuttgartin yliopiston kanssa.

•
•
•
•

Lyhyt puristusaika
Pitkä avoin aika
Kuiduton
Optimaalinen vaahtoaminen

TYYPPI/SIDEAINE

Polyuretaani

TIHEYS/OMINAISPAINO

n. 1.2 kg/dm³

VÄRIT

Vaalea, kuivuttuaan valkoinen

VISKOSITEETTI

15000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

AVOIN AIKA

maksimissaan 10 min
(levitysmäärä 180 g/m², puun kosteus 15 %,
lämpötila 20 °C, ilman kosteus 50 %)

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 type I

LIIMAN LEVITYSMÄÄRÄ

140 - 180 g/m² sormijatkos
160 - 200 g/m² lamelliliimaus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat liasta ja pölystä. Liima soveltuu
käytettäväksi suutin- ja raitalevittimillä. Levitä liima yksi- tai kaksipuoleisesti
tasaiseksi kerrokseksi.

PURISTUSAIKA

Minimipuristusaika 20 min
(Liimamäärä ≤ 200 g/m², kuusi, 12 % puun kosteus,
puristus ja kovettuminen 20 °C / 65 % ilmankosteus
ja säännöllisesti tarkistettu maks. 0,1 mm
liimasauma)

Kestopur G 10 -liimaa käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.
Ruiskutettaessa ja yli +40 °C lämpötilassa on käytettävä hengityssuojainta.

PURISTUSPAINE

0,6 - 1,0 N/mm

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hallin ilman lämpötilä vähintään 18 °C (EN 14080;
EN 16351; EN 15497 mukainen käyttö)

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Minimi käyttölämpötila 18 °C. Säilytys vähintään 2 h
20 °C lämpötilassa ennen avoimeen varastoon
siirtämistä. Valmis laadunvalvontaa varten 16 h
puristuksesta.

ILMAN KOSTEUS

Liimatessa 40 - 75 % ja puristuksen jälkeen ≥ 30 %
(EN 14080, EN 16351 mukainen käyttö)

PUUN KOSTEUS

9 - 18 %

VARASTOINTI

Säilytetään kuivassa ja viileässä (+10 - 20 °C).
Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa +20 °C
lämpötilassa säilyvyysaika on 9 kuukautta.

Tuotteen käyttöalue:
EN 14080:2013 CE-merkitty liimapuu
EN 16351:2015 CLT valmistus
EN 15497:2014 Sormijatkettu rakennesahatavara
Insinööripuutuotteet
Lamellihirsivalmistus
KÄYTTÖOHJE
Valmistettaessa tuotteita yllä mainittujen EN standardien mukaan, on
täytettävä tuotestandardien vaatimukset valmistusolosuhteista.

Avoinaika ja puristusaika riippuvat voimakkaasti liimausolosuhteista, kuten
ilman- ja puun kosteus, ilman- ja puun lämpötila, liimasauman paksuus, puun
imeytyvyys ja liimamäärä, joten antamamanne arvoja voidaan pitää vain
neuvoa antavana lähtökohtana. Ennen täysimittaista tuotantoa, on tarkistettava
tuotteen toimivuus tuotantoparametreilla.
Liima pitää olla täkyinen puristuksen alkaessa, ja puristus pitäisi saada aikaan
pursetta tasaisesti liimasaumasta. Liimasauman maksimi sallittu paksuus on 0,3
mm, ja puristusaika on 4 tuntia kun ohut liimasauma ei ole taattu.
Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat asetonilla tai Kiilto
Cleaner 301:llä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.
LISÄTIETOJA
Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä
käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty
vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä,
vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen
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vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että
tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn
asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi
vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus
käyttötarkoitukseen
YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä
suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja
pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.
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