
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monikäyttöinen mattoliima 
 
Lattiapäällysteiden liimaamiseen imukykyisillä sekä imukyvyttömillä 
alustoilla 

K 188E 
 

 

 

 

 

 liuotinvapaa & vähäpäästöinen 
 riittoisa 
 erittäin hyvä alkutartunta  
 erinomainen lopullinen tartunta 
 
 

 
 
Erittäin tehokas dispersioliima homogeenisten ja 
heterogeenisten PVC-, joustavien kvartsivinyylilaattojen sekä 
vaahto- että kumi-, linoleum- mattojen ja laattojen 
liimaamiseen imukykyisille sekä imukyvyttömille alustoille. 
Kysy lisää teknisestä tuesta. 
 

 
 
Alustojen on oltava rakenteellisesti kunnossa, lujia, kuivia ja 
puhtaita tarttuvuutta heikentävistä aineista. Mekaanisen 
esikäsittelyn jälkeen (esim. hionta/imurointi) alusta 
käsitellään sopivalla Ceresit pohjusteella ja tasoitteella siten, 
että se on pinnoitettavissa. 
 

 
 
Sekoita liima hyvin ja levitä tasaisesti alustalle sopivalla 
tasoituslastalla. Varmistaaksesi lattiapäällysteen hyvän 
tarttumisen, levitä liima vain alueelle, joka voidaan asentaa 
liiman ollessa vielä märkä. Noin 10 minuutin aukioloajan 
kuluttua levitä lattianpäällyste märälle liimalle välttäen 
ilmataskuja. Hiero päällyste huolellisesti kiinni alustaan.  
Päällystemateriaalin on oltava jännitteetön. Mikäli se ei 
asetu vapaasti alustalle, se on jyrättävä. Vältä maton 
reunojen rypistymistä. Suojaa lattiapinnoitteet suoralta 
auringonvalolta ja kosteudelta (esim. siivouksen 
yhteydessä) erityisesti asennusvaiheen aikana. Anna liiman 
kuivua vähintään 24 tuntia ennen saumojen hitsausta. 
 
 

 
 
Ceresit K 188E ei sisällä liuottimia ja erinomainen vaihtoehto 
niitä sisältäville tuotteille. Haihtuvien orgaanisten aineiden 
(VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä. Varmista kuitenkin 
hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen 
kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia 
käsitellessäsi tätä tuotetta. Roiskeet silmistä tai iholta 
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää 
säilöntäaineita: Bentsisotiatsolinoni. Ei lasten ulottuville. 
 
GISCODE D 1 liuotinvapaa TRGS 610 mukaan 
EMICODE EC 
1PLUS 

erittäin vähäpäästöinen GEV 
mukaan 

 
Älä päästä tuotetta viemäreihin tai vesistöihin. Liiman 
pääsyä maahan/maaperään on vältettävä Kierrätä vain 
täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät 
teollisuusjätteenä, kotitalousjätteen tai 
kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä 
kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä. 
Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 08 04 09 
 

 
 
• Paras mahdollinen sisäilman laatu 
lattianasennustöissä vaatii standardinmukaiset 
työolosuhteet sekä täysin kuivan alustan, pohjusteet ja 
tasoitteet. 

OMINAISUUDET 

KÄYTTÖ 

ALUSTAN ESIKÄSITTELY 

TYÖN KULKU 
 

HUOMIO! 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
 

• Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan 
ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja 
suhteellisen kosteuden alle 75 %. 
• Poista astiaan kuivunut liima, joka on saattanut 
muodostua (esim. virheellisen varastoinnin takia). Älä 
sekoita sitä muun liiman joukkoon. 
• Poista tuoreet liimatahrat välittömästi kostealla 
liinalla. 
• Työkalut ja laitteet voidaan puhdistaa vedellä. 
• Sulje avatut ämpärit tiiviisti ja käytä ne 
mahdollisimman pian. 
• Avo- ja työskentelyaika voi vaihdella riippuen 
lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja alustan 
imukyvystä. Nämä ajat ovat lyhyempiä korkeilla lämpötiloilla 
ja alhaisessa ilmankosteudessa, mutta pitempiä lämpötilan 
ollessa alhaisempi, kosteuden korkeampi ja alustan ollessa 
imukyvytön. 
 

 
 
Muoviastia, 13 kg 
 

 
Koostumus kermanvalkoinen, pasta 
Työskentelyaika noin 40 minuuttia 
Avoaika noin 15 minuuttia 
Kantava noin 24 tunnin kuluttua 
Kovettumisaika (lopullinen 
lujuus) 

noin 72 tunnin kuluttua 

Soveltuvuus pyörällisille 
tuoleille 

DIN EN 12529 mukaisesti 

Lämmönkestävyys  

kovettumisen jälkeen jopa +50 °C, voidaan käyttää 
lattialämmityksen kanssa 

kuljetus +5 °C - +50 °C 
varastointi +10 °C - +30 °C 
Kulutus: 
 
Tasainen tausta 
lovikoko A 2 noin 280 g/m² riittoisuus/astia: 50 m² 
Tasainen tausta 
lovikoko A 3 noin 300 g/m² riittoisuus/astia: 47 m² 
Taustarakenne, neulattu 
lovikoko B 1 noin 350 g/m² riittoisuus/astia: 40 m² 
 
Säilyvyysaika: 

 
12 kuukautta, viileässä ja 
kuivassa 

 
Yllä olevat ajat perustuvat tavanomaisiin sääolosuhteisiin (23 °C / 
50 % suht. ilmankosteus). Ota huomioon, että muissa ilmasto-
olosuhteissa kuivuminen ja kovettuminen voi olla nopeampaa tai 
hitaampaa. 
 
Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on 
noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan 
ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, 
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut 
ominaisuudet ja tiedot on määritelty käytännön kokemusten ja 
suoritettujen kokeiden perusteella. Materiaalit ja kiinnitysalustat, 
joita ei tässä teknisessä tiedotteessa mainita, on hyväksytettävä 
meillä kirjallisena. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos 
käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on +23 °C 
ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. 
Toisenlaisissa työskentelyolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat 
muuttua. 

 

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot, mukaan lukien 
levitystavat sekä käyttöohjeet, perustuvat ammatillisen 
kokemukseemme. Tiedotteessa on esitelty tuotteen 
käyttömahdollisuuksia ja annettu suosituksia töiden 
toteuttamisesta. Lyhyessä esittelyssä ei ole mahdollista kuvailla 
kaikkia asiantuntijoiden käyttämiä työmenetelmiä. Koska 
työskentelyolosuhteissa saattaa olla suuria eroja, epäselvissä 
tilanteissa on suoritettava testejä. Valmistaja takaa tuotteen 
laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä 
työsuoritukseen. Emme voi vastata lopputuloksesta Emme vastaa 
edellä mainituista tiedoista tai suullisista annetuista suosituksista, 
paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus tai tahallisen virhe. 

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat K 188E-tuotetta 
koskevat tiedotteet. 

 

PAKKAUKSET 

TEKNISET TIEDOT 


