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ferm acell (Fugenkleber)  vuugiliim 
ferm acell  k ipskiudplaat idele- ja Pow erpanel H2O- le  

 

Toode  
 
Soovitatav tööstuslikuks kasutam iseks.  
 
ferm acell  vuugiliim  on ühekom ponendiline niiskuse toim el tarduv polüuretaani baasil liim aine  
tööstuslikuks kasutam iseks. Kõvenem isajal võib liim  välja vahustuda, m is peale kiv istum ist  on   
er it i kõva.   
 
 

Kasutam ine 
 
ferm acell  -  k ipskiudplaat ide ja Powerpanel H2O plaat ide põkkühendam iseks seina-  j a laepindadel.

  Ei ole lubatud hilisemaks vuukide täitm iseks/ liim im iseks.   
 
 

Omadused  
 
 Sisaldab vähe kahjulikke ained, vähese em issiooniga – ei sisalda plast ifikaatoreid ega silikooni.    

Kont rollinud asutus:  eco- I nst itut  Köln. 

 Kergest i töödeldav – liim ib ja vuugib sam al ajal,  lihtsalt  kasutatav seintel j a pea kohal  
tehtavatel töödel. 

 Täiustatud spetsiaalne liim isotsak -  täpselt  õige kogus vuugiliim i plaadi serva   
keskele.  

 Väga tugevad vuugid – asjakohasel kasutam isel ei teki m ingeid pragusid, isegi aluseta  
põikvuukide korral saavutatakse plaadi m aksim aalne tugevus. 
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Paigaldus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ferm acell  vuugiliim  kantakse lam eda r ibana plaadiserva keskele. 
 

 Seejärel surutakse järgm ine plaat  10 m inut i j ooksul t ihedalt  vastu juba paigaldatud plaat i j a
 j a k innitatakse. Liim vuugi m aksim aalne laius on kuni 1 m m . Kui ruum i tem peratuur on

on vahem ikus + 15 °C kuni + 25 °C, on liim  kõvastunud  ligikaudu 18 kuni 36 tunni pärast . 
Seejärel lükatakse üleliigne liim  täielikult  m aha, näiteks ferm acell

 labida või peit liga.
 

 Vuuk ja süvistatud kinnitusvahendid pahteldatakse olenevalt  pinna soovitud kvaliteedist  üle kas 
ferm acell  või Powerpanel-paht liga. Liim i tem peratuur peab olem a vähem alt  + 10 °C. Materjali j a ruum i
ruum i tem peratuur ei tohi langeda alla + 5 °C. Lisak s keht ivad asjakohased kasutusjuhendid.-

 
 
 

 

Spetsiaalne liim im isotsak pannakse vastu plaadi serva ja see tagab liim i täpse koguse 10 m m  ja -
12,5 m m  paksuste plaat ide korral.  Kui plaadi paksus on 15 m m  või 18 m m , tuleb otsakut  eespool

  

toodud joonise kohaselt  lõigata. Seejuures suureneb vastaval m ääral ka liim i kogus.

 

 

 

Plaadi paksus Kir jeldus  Skemaat iline joonis 
10 või 12,5m m  Originaal

liim im isotsaku
kasutam ine ilm a 
sobitam iseta  

15 m m  Otsaku sobitam ine 
vaheseina
eem aldam isega
joonisel näidatule

 

18 m m  Otsaku kohandam ine 
vastavalt  15 m m  
paksuse plaadi 
korral toodud 
skem aat ilisele
joonisele ning ava 
täiendav  
suurendamine
m ahalõikam isega
olem asoleva m ärgise 
järgi  

ferm acell kipskiudplaat ide ja Powerpanel H 2O plaat ide ajas kestev ja
turvaline liim liide.
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*  Vastupidav lühiajalisele m adala tem peratuur i toim ele t ransport im ise või ladustam ise ajal.  

 

 

Mater jali andm ed   

Kulu  ca. 20 m l/ jm  vuuki (d= 10/ 12,5m m )  

Aluspinna ja  
ruum i tem peratuur 

≥ +5 °C  

Liim i tem peratuur     

Kõvastum isaeg 
ca. 18 kuni  36 tundi  
tem peratuur il + 15° kuni + 25 °C 

Ladustam ine 12 kuud, kuivas, j ahedas, j äätum ata 

Konsistents pastataoline 

Värvus beež  

Müügipakendid 

Tootekood  79023 79029 

EAN 4007548001387 4007548002042 

Kogus/ alusel  
48 kast i  
à 25 tuubi  

33 kast i  
à 20 kiletuubi  

Maht  310 m l 580 m l 

Toote näidis  

 

m in. + 10 °C  m ax. + 35 °C

turvaline liim liide.

*  
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Lisajuhised  
 

 

 

ferm acell -  m onteeritavad seinad. Paigaldus ja projekteerim ine.  

 

ferm acell Powerpanel H 2O -  niiskete ruum ide plaat . Planeerim ine ja paigaldam ine.  

 

ferm acell -  puitehit istele.– Planeerim ine ja paigaldam ine. 

www.fermacell.com  (www.tervemaja.ee) 

 
Ohutusjuhised  

 
Tööt lem isel kanda sobivaid kaitsekindaid. Vält ige kõvastum ata   
naha, silm ade, töövahendite ja r iietega. Nahale sat tunud liim  pesta kohe m aha vee ja seebiga.   

ferm acell
 

Määrdunud töövahendid tuleb kohe puhastada universaallahust iga. Kõvastunud liim i saab   
eem aldada üksnes m ehaaniliselt .  

   

Tervistkahjustav:  hoida lastele kät tesaamatus kohas!  Lisateave käit lem iseks on kir jas et iket il või  
 ohutuskaardil  ( laadige alla aadressilt  www.fermacell.com või www.tervemaja.ee) , m is vastab  

m ääruse 1907/ 2006/ EÜ art ik li 31 nõuetele.  

Hädaabinum ber Eest is:  16662 

 
 

 
 Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel j a prakt ilistel kogem ustel.  Need ei asenda eeskir ju, 
standardeid ega tunnustusi,  sam ut i m it te keht ivaid tehnilisi teabeleht i.  Kuna tööt luse ja kasutuse
käigus võib esineda väga palju m itm esuguseid m õjutegureid, soovitam e enne suurte pindade
katm ist  teha m õnel väiksem al pinnal proovitööt lus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada 
hüvit isnõudeid. Tarnim ise, käsit lem ise ja m eie lubatud om adustele vastava garant ii aluseks on 
m eie üldised är it ingim used.

 

 

Tööt lem isel kanda sobivaid kaitsekindaid. Vält ige kõvastumata  
vuugiliim i kokkupuudet  naha, silmade, töövahendite ja r iietega. Nahale  
sat tunud liim  pesta kohe maha vee ja seebiga. Määrdunud töövahendid  

ferm acell

  
tuleb kohe puhastada universaallahust iga.  
Kõvastunud liim i saab eemaldada üksnes mehaaniliselt . 

  

ferm acell kipskiudplaat ide ja Powerpanel H 2O plaat ide ajas kestev ja
turvaline liim liide.
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vuugiliim i kokkupuudet

http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_Trockenbau_Planung.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_Trockenbau_Planung.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_Trockenbau_Planung.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Holzbau_D.pdf�
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