
 
Tekninen tiedote 1/2013 

K188E 
Erikoismattoliima 
 

 

 Märkä- ja tarraliimauskelpoinen 
 Erittäin korkea liimauslujuus 
 M1–luokiteltu 
 Hyvä pyörätuolin rasituksen kesto 
 Lähes hajuton 
 Liuotteeton 

 

Monikäyttöinen, liuotteeton erikoisliima lähes kaikille 
puolikoville lattiapäällysteille sekä kostean tilan 
seinäpäällysteille. 

Soveltuu PVC-matoille ja PVC-laatoille, 
joustovinyyleille, vinyylilaatoille, polyolefiinimatoille, 
muovialustaisille korkkilaatoille, linoleumille, sileä- ja 
harjattutaustaisille kumipäällysteille (max 2,5 mm), 
tekstiilipäällysteille, joissa lateksi-, polyuretaani- tai 
PVC vaahtotausta sekä kosteiden tilojen 
seinäpäällysteille ja tasoitetapetille. 

 
Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen 
sekä puhdas pölystä ja rasvasta. Kuivat ja kiinteät 
betonilattiat tasoitetaan Thomsit-tasoitteella. Huomioi 
eri lattioiden tasaisuusvaatimukset ja tasoitteen 
kuivumisajat. Vanhan pinnoitteen päälle liimattaessa 
on varmistettava, että se on hyvin kiinni alustassaan 
sekä poistettava pesulla ja/tai hiomalla vaha ja muut 
epäpuhtaudet (hiomapaperi nro). Lastulevypinnat 
ylitasoitetaan ennen kiinnitystä. Huom! Kokolattia- ja 
neulehuopamatot eivät sovellu kiinnitysalustoiksi. 

 

Päällysteen, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan on 
oltava vähintään +15C. 

Märkäliimaus (imukykyiselle alustalle): 

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet: 
Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 ja 
annetaan tuulettua 10-20 min.  

 

 

Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet: 
Liima levitetään alustaan lastalla A3 tai A2 ja 
annetaan tuulettua 10-20 min. Päällyste asennetaan 
alustaan ja hierretään huolellisesti kiinni. Tarkista, 
että päällysteen tausta on kastunut tasaisesti 

Kumi- ja polyolefiinimatot: 
Asenna päällyste liimattuun alustaan ja nosta 
välittömästi takaisin tarroittumaan n. 40-60 minuutiksi 
jonka jälkeen paina päällyste uudelleen alustaan ja 
hierrä kiinni voimakkaasti 

Tarraliimaus (tiiviille alustoille) 

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet: 
Liima levitetään alustaan lastalla A5 tai A4 jonka 
jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on 
kosketuskuiva ja tarramainen. 

Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet: 
Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 jonka 
jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on 
kosketuskuiva ja tarramainen. Päällyste asennetaan 
alustaan ja hierretään voimakkaasti kiinni 

Korkkilaatat: 
Liimataan tarraliimauksena tasoitealustalle ja 
jyrätään välittömästi. Uusi jyräys tunnin kuluttua. 

Luonnonkorkkitaustaiset laatat pohjustettava 
samalla liimalla edellisenä päivänä. 



 

 

 

Thomsit K 188 E on liuotteeton, palamaton ja 
vähäemissioinen tuote. Thomsit K 188E ei ole 
vaarallista ohjeiden mukaisesti käytettynä. 
Thomsit K 188 E ei vaadi erityisohjeita 
varastoinnin tai kuljetuksen suhteen (huom. Ei 
saa jäätyä). Käytä silti sopivia henkilökohtaisia 
suojavälineitä kuten esim. silmäsuojaimia. 
Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa joka on 
saatavilla pyydettäessä 

Käyttöturvatiedotteessa lisätietoja. 

 

Tuoteylimäärää ei saa kaataa vesistöihin, 
viemäriin tai maaperään. Kierrätä tyhjät 
(tuotejäämistä puhtaat) pakkaukset. Saat 
neuvonnastamme asianmukaisen Euroopan 
jäteluettelon (EAK) mukaisen tuotteen 
jätetunnuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

Väri: kermanvalkoinen 

Ominaispaino: 1.15 kg/l 

Menekki: 

tela 
kampa A5 
kampa A4 
kampa A3 
kampa A2 
kampa A1 

n. 200 g/m² 
n. 150 g/m² 
n. 220 g/m² 
n. 300 g/m² 
n. 280 g/m² 
n. 250 g/m² 

Odotusajat: 

Tuuletus: 
 
Avoin aika: 
 
Lopullinen lujuus:

n. 10 – 20 min (märkäliimaus)
n. 30 – 60 min (tarraliimaus) 

n. 40 min (märkäliimaus) 
n.120 min (tarraliimaus) 

n. 72 h 

Lämpötilankesto: 

Kuljetus: 
Varastointi: 
Liiman kuivuttua: 
 

0 – + 50°C. (Ei saa jäätyä!) 
+10 – +30°C 

max. 50 °C (soveltuu 
lattialämmityksen yhteyteen) 

Varastointi: 12 kuukautta 

Pakkaukset: 5 kg ja 13 kg 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

Kampalevitys-  Telalevityskelpoinen Ei vaadi  
kelpoinen  joillakin päällysteillä erityissuojaohjeita 
 
 
Edellä mainitut tiedot ovat voimassa normaaliolosuhteissa (+23 ˚C ja 50 % suhteellinen kosteus). Muissa olosuhteissa 
kovettuminen tai kuivuminen saattaa nopeutua tai hidastua.  

Tässä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat yleisluonteisia eivätkä ole tarkoitetut edustamaan mitään tiettyä alusta-, 
projekti- tai tuotejärjestelmätyyppiä. Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiimme sekä jatkuvaan ja huolelliseen 
tuotekehitykseen. Rakennuskohde tai käyttötekniset olosuhteet vaikuttavat tuotteemme ominaisuuksiin, joiden 
optimaalisen saavuttamisen ratkaisevat käyttäjän ammattimaiset, ohjeiden ja standardien mukaiset työtavat. Näiden ja 
näin ollen halutunlaisten tulosten saavuttaminen ei ole vallassamme. Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet 
eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen.  

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen vastaavien aikaisempien tuotetiedotteiden sisällön.  
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