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KÄYTTÖKOHTEET
Ultrabond Eco Tack TX+ on akryylipohjainen liima, joka
on suunniteltu kuivuttuaan tuottamaan pysyvästi tahmea
kalvo, jotta mattolaatat voidaan tarvittaessa poistaa ja
vaihtaa.
Sitä voidaan myös käyttää estämään irrallisten
modulaaristen LVT-laattojen, tekstiililattianpäällysteiden ja
mattojen alusmateriaalien liukuminen tai liikkuminen.
Vain sisäkäyttöön.
Käyttöesimerkkejä
Seuraavien lattianpäällysteiden asennus:
• mittansa pitävät, bitumi-/huopataustaiset mattolaatat,
kuitukangas, PVC, polypropeeni ja muun tyyppiset
polymeeripohjaiset taustamateriaalit;
• mattojen alustamateriaalit;
• irtoasennettavat tekstiililattianpäällysteet;
• irtoasennettavat LVT-laatat.
kaikille rakennusteollisuudessa normaalisti käytettäville
alustoille (betoni, sementtipohjaiset tasoitteet, lattialevyt,
asfaltti, sementtimosaiikkilaatat, vaneri jne.), tasoitteet,
olemassa olevat lattianpäällysteet ja korotetut lattiat.
Ultrabond Eco Tack TX+ sopii käytettäväksi myös
lattialämmitysjärjestelmien yhteydessä (pinnan lämpötila ei
saa ylittää paikallisissa määräyksissä määrättyä tasoa).
TEKNISET OMINAISUUDET
Ultrabond Eco Tack TX+ on akryylipohjainen
vesidispersioliima, joka on käyttövalmis valkoinen viskoosi
neste. Se tuottaa kuivuttuaan pysyvästi tahmean kalvon,
joka estää irtoasennettavien laattojen liikkumisen.

Tuotteen ominaisuudet:
• erittäin helppo levittää telalla;
• erittäin pieni menekki;
• nopeasti kuivuva;
• yksittäisten, vaurioituneiden tai kuluneiden laattojen
ja lattianpäällysteiden poistaminen tai vaihtaminen on
helppoa;
• kestää tuolien pyörien aiheuttamaa rasitusta EN 12529
-standardin mukaan;
• ei syttyvä;
• EMICODE EC1 Plus (erittäin vähän haihtuvia orgaanisia
aineita);
• Blauer Engel DE-UZ 113.
SUOSITUKSET
• Asenna suositelluissa lämpötiloissa, yleensä
+15...+35 °C.
• Älä käytä kosteilla alustoilla tai alustoilla, jotka altistuvat
nousevalle kosteudelle.
• Lattialämmitysjärjestelmän päälle asennettaessa
lattialämmitys on oltava pois kytkettynä vähintään 48
tuntia ennen ja jälkeen lattianpäällysteen asentamisen.
• Ultrabond Eco Tack TX+ ei voi estää lattiapäällysteiden
mittojen muutoksia; alueilla, joissa lämpötila vaihtelee
liikaa, ja jos lattiapäällyste ei ole täysin mittansa pitävä,
on noudatettava varovaisuutta, sillä liike voi aiheuttaa
rakojen muodostumista lattiaan.
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TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETUNNISTE
Olomuoto:

neste

Väri:

valkoinen/kirkas

Tiheys (g/cm³):

1,00

Kuiva-ainepitoisuus (%):

60

– EMICODE:
– Blauer Engel:

EC1 Plus – erittäin vähän haihtuvia orgaanisia aineita
DE-UZ 113
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa

KÄYTTÖOMINAISUUDET (+23 °C lämpöt. ja 50 %:n suht. kosteus)
Käyttölämpötila-alue:

+15...+35 °C

Odotusaika:

10–20 minuuttia. Asennus pitää suorittaa, kun liima
on muuttunut kirkkaaksi (joka tapauksessa 12 tunnin
kuluessa)

Käyttövalmis:

välittömästi asennuksen jälkeen

LOPULLISET ARVOT
Pyörätuolien pyörien aiheuttaman rasituksen
kestävyys:

soveltuu (EN 12529 -standardin mukaan)

Lattialämmitysjärjestelmät:

soveltuu

Kosteudenkestävyys:

hyvä

Ikääntymisen kestävyys:

erinomainen

• Ultrabond Eco Tack TX+ kiinnittyy
erittäin hyvin pintaan. Olemassa olevia
lattiapinnoitteita ei voida palauttaa
alkuperäiseen tilaansa.
• Jos lattianpäällyste asennetaan Ultrabond
Eco Tack TX+ -kalvon päälle ennen kuin
se on täysin kuiva, sidoksesta muodostuu
pysyvä.
• Jos Ultrabond Eco Tack TX+
-liimakalvon liimauskyky heikkenee ajan
myötä pölyn tai jonkin muun syyn takia, levitä
toinen kerros liimaa.
TYÖTAPAOHJEET
Alustan valmistelu
Kaikissa asennusvaiheissa on noudatettava
paikallisten määräysten uusimpia versioita.
Aluslattian on oltava puhdas, siinä ei saa olla
epäpuhtauksista ja sen on oltava rakenteellisesti

vakaa. Mahdolliset pinnassa olevat, tartuntaa
haittaavat aineet on poistettava. Lattiassa
pitää olla tehokas kosteuseriste ja sen pitää
olla riittävän kuiva liimatun lattiapäällysteen
asennusta varten.
Kosteustason on oltava kunkin maan
määräysten mukainen, eikä se saa koskaan
ylittää lattianpäällysteen valmistajan
suosittelemaa tasoa.
Levitä hyvin imukykyisille alustoille ensin sopiva
vesidispersiossa oleva MAPEI-akryylipohjuste,
esimerkiksi Eco Prim T Plus, Primer Eco tms.
ennen Ultrabond Eco Tack TX+ -tuotteen
levittämistä.
Ultrabond Eco Tack TX+ -tuotetta voidaan
yleensä suoraan levittää korotettujen lattioiden
pinnalle (vältä liiman liiallista pursumista
paneelien välistä). Jos pinta on hyvin
imukykyinen, sopivan MAPEI-pohjusteen
käyttäminen (esimerkiksi Eco Prim T Plus,

Primer Eco tms.) on joka tapauksessa
suositeltavaa.
Katso alustan halkeamakorjauksia, alustan
lujittamista ja vedeneristystä sekä uusia,
nopeasti kuivuvia pintavaluja ja epätasaisten
alustojen tasoittamista koskevat tiedot
erityisestä teknisestä dokumentaatiosta tai ota
yhteyttä MAPEIn teknisiin palveluihin.
Akklimatisaatio
Varmista ennen päällysteen asentamista, että
lattianpäällyste ja alusta ovat mukautuneet
suositusten mukaiseen lämpötilaan ja
suhteelliseen kosteuteen.
Liiman levittäminen
Ravista astiaa huolellisesti. Kaada sisältö
puhtaaseen astiaan tai suoraan lattiapinnalle ja
levitä sitä tämän jälkeen tasaisesti telalla koko
alalle.
Anna tuotteen kuivua kirkkaaksi tahmeaksi
kalvoksi (imukykyisillä alustoilla tämä kestää
10–20 minuuttia). Kuivumisajat voivat vaihdella
aluslattian tyypin, ympäristön lämpötilan,
kosteuden ja ilmavirtauksen mukaan.
Asenna lattianpäällyste joka tapauksessa 12
tunnin kuluessa liiman levittämisestä.
Lattianpäällysteen asentaminen
Noudata lattianpäällysteen valmistajan
asennusohjeita. Aseta lattianpäällyste paikalleen
ja sen jälkeen painele pintaa tasaisesti.
Puhdistaminen
Tuore liima voidaan puhdistaa vedellä. Kun liima
on kovettunut, se voidaan poistaa Cleaner H:lla,
alkoholilla tai sopiva liuotin.
MENEKKI
Menekki riippuu alustan sileydestä ja vaihtelee
välillä 50–100 g/m².
PAKKAUKSET
Ultrabond Eco Tack TX+ toimitetaan 10 kg:n
astioissa.
VARASTOINTI
Normaaleissa olosuhteissa Ultrabond Eco
Tack TX+ on vakaa vähintään 12 kuukautta
alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa. Vältä
pitkäaikaista säilyttämistä pakkasessa.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varmista
hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivumisen
aikana ja sen jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi
tätä tuotetta käytettäessä. Jos tuotetta
joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi
runsaalla vedellä. Älä päästä tuotetta viemäriin,
vesistöön tai maaperään. Pese työkalut käytön
jälkeen välittömästi vedellä ja saippualla.
Vie kierrätykseen vain tyhjät astiat. Tuotteen
kuivuneet jäännökset voidaan hävittää
kotitalousjätteen mukana. Tuote sisältää: BIT:tä
ja CIT:tä/MIT:tä (3:1).
Lisätietoja allergisista reaktioista ja teknisistä
tiedoista saa numerosta +47 62 97 20 00.
Tuote sisältää:
vettä, sideainetta, säilöntäainetta (VdL-RL
01/kesäkuu 2018).
AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE.
HUOMIOITAVAA
Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset
pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja
kokemukseemme kyseisestä tuotteesta.
Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä
mainittu informaatio perustuu kokemukseen
tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa.
Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä
tuotetta, täytyy varmistaa
tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen.
Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa
seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin
tuoteohjeita. Kaikki toimitukset Mapeilta ovat
tehty myyntija toimitusehtojen mukaan ja nämä
ehdot on hyväksytty tilausta tehtäessä.
Katso teknisten tietojen päivitetty versio
verkkosivultamme osoitteesta www.mapei.fi
OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö
on voitu kopioida johonkin projektiin
liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti
ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen
asennushetkellä voimassa olevassa
tuoteesitteessä mainittuja asennusohjeita ja
vaatimuksia.
Saadaksesi viimeisimmän tuoteesitteen,
vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi.
KAIKKI TUOTE-ESITTEEN
SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN
TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN
VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.

VALMISTELUA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT
TURVALLISUUSOHJEET
Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät
käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta
osoitteessa www.mapei.fi
Tätä symbolia käytetään tunnistamaan
matalan emission (VOC) omaavat MAPEItuotteet, jotka on sertifioitu kansainvälisen
lattia-asennustuotteiden issiotarkastusjärjestön
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.) toimesta.

Kaikki tuotteeseen liittyvät
lisätiedot ovat saatavissa
pyydettäessä sekä
osoitteesta www.mapei.fi
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Tässä materiaalissa julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen
on kielletty ja se voi johtaa oikeustoimiin.

(FI) A.G. BETA
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