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TREMCO & ILLBRUCK	


Tremco MS530 (Kirkas) ja MS540 (Valkoinen) Liima- ja rakennusmassa 
Tremco MS540 Liima- ja rakennusmassa on yksikomponenttinen, elastinen SMP teknologiaan perustuva 
voimakas liimamassa eri teollisuuden sovelluksissa sisällä ja ulkona. 
Soveltuu mm., LVI-teollisuuteen, laiva- ja veneteollisuuteen, kori-, kontti- ja siiloteollisuuteen, asunto-
vaunuteollisuuteen ja rakennusteollisuuteen. 	
!
Tuotteella on erinomainen tarttuvuus betoniin, tiileen, muoviin, solumuoviin, pu-
uhun, metalliin ja lasiin. Pehmeille muovipinnoille käytettäessä on hyvä tehdä 
tartuntatesti. Tartuntapintojen on oltava puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. 
Pinnoilla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. HUOM! Älä käytä 
puhdistukseen lakkabensiiniä. Rasvaisten lasipintojen puhdistukseen voidaan 
käyttää esim. MEK-liuotinta. 	

Tarvittaessa pinnat on karhennettava sopivalla tavalla, esim hiomalla. 	

Levitä tavanomaisella massapuristimella +5°C - +35°C lämpötilassa. 	
!
-Hajuton, ei sisällä isosyanaattia, silikonia eikä liuottimia	

-Elastinen, muodostaa erittäin vahvan liikkeitä kestävän liimasauman	

-Hyvä makean- ja suolaisen veden kestävyys	

-Kuivuu nopeasti, ei kutistu ja on hyvin hiottavissa	

-Voidaan päällemaalata vesiohenteisilla lakoilla ja maaleilla	

-Liimaa voimakkaasti > 20 kg / cm2	
!
Pakkaus: 12 x 290 ml patruuna. 	


illbruck SP030 Kirkas hybridi liima- ja tiivistemassa 
illbruck SP030 on uusimpaan teknologiaan perustuva, kristallinkirkas, nopeasti kovettuva 	

hybridipolymeeripohjainen liima- ja tiivistemassa. Muodostaa pysyvästi joustavan sauman, 	

erinomainen UV-valon ja säänkestokyky. 	
!
-Kristallinkirkas, ihanteellinen saumoihin joissa tarvitaan läpinäkyvyyttä	

-Hybridipolymeeripohjainen; ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteisille 
tiiviste- ja liimamassoille	

-Ei sisällä liuottimia tai isosyanaatteja, lähes hajuton	

-Erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin kuten metalleihin, lasiin, PVC-  
muoviin ja betoniin	

-Kemiallisesti neutraali, ei syövytä	
!
 -Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala    
on suuri, levitä liima hammaslastalla 	

-Yhdistä pinnat välittömästi ja purista yhteen 5 minuutin ajan. 	

 Pitävä alkuvahvuus saavutetaan normaaliolosuhteissa 10 minuutissa. 	

-Tiivisteenä käytettäessä levitä massa saumaan tavanomaisella massapuristimella 
ja työstä tarvittaessa 	
!
Väri: Kristallinkirkas	

Pakkaus: 12 x 310 ml patruuna. 	
!
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illbruck SP050 Hybridi liima- ja tiivistemassa 
illbruck SP050 on korkealaatuinen, ympäristöystävällisempi, uusimpaan teknologiaan perustuva hybridi 	

liima- ja tiivistemassa. Ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteiselle polyuretaaniliimalle.	
!
illbruck SP050 on luja, monipuolinen, joustava liima- ja tiivistemassa rakentamiseen 
ja teollisuuden sovelluksiin. Ihanteellinen käytettäväksi esim. listojen, paneelien, 
peilien, akustiikkalevyjen ja ovien kynnyksien liimauksessa, sisällä ja ulkona. 	

Soveltuu käytettäväksi myös merenkulkulaitteistossa ja liikennevälineissä. 	
!
-Lähes hajuton, ei sisällä liuottimia tai isosyanaatteja.	

-Erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin kuten metalleihin, lasiin, PVC-
muoviin ja betoniin	

-Erinomainen säänkestävyys, sopii sisä- ja ulkokäyttöön	

-Voidaan päällemaalata kovetuneena	

-Helppo työstää	
!
Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on 
suuri, levitä ja tasoita liima hammaslastalla. 	

Paina pinnat yhteen välittömästi ja purista yhteen 30 minuutiksi. 	
!
Värit: Valkoinen (harmaa ja musta erikoistilauksesta)	

Pakkaus: 12 x 310 ml patruuna. 	
!
illbruck SP150 High Tack - Nopea kiinnitteinen liima 
illbruck SP150 on korkealaatuinen, ympäristöystävällisempi, uusimpaan teknologiaan perustuva 	

rakennus liima, jolla on nopea ja vahva alkutartunta.    	

	
 	
 	

-Erittäin vahva, hyvä alkutartunta ja nopea kiinnityminen	

-Hybridi-polymeeripohjainen, liuotinaineeton, lähes hajuton ja kemiallisesti neutraali	

-Ihanteellinen käytettäväksi epätasaisilla pinnoilla	

-Erinomainen UV-valon ja säänkesto, sopii sisä- ja ulkokäyttöön	

-Sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa	
!
Tyyppillisiä käyttökohteita ovat esim. seinäpaneloinnit, puisten portaikkojen asennus, 
reuna- ja jalkalistat. Hyvä kiinnittyminen mm. alumiiniin, PVC-muoviin, tiileen, 	

betoniin, puuhun, vaneriin, lastulevyyn, kovalevyyn, kipsilevyyn, polystyreeniin ja 
metalleihin. 	

RAJOITUKSET Ei sovellu laminaatin, polyetyleenin, polypropyleenin, teflonin ® tai 
nylonin liimaukseen. Ei myöskään sovellu rakennelasituksiin tai peilien liimaamiseen, 
eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä pitkäaikaista veteen upotusta. 
Kosketus bitumia tai tervaa sisältäviin pintoihin voi aiheuttaa värimuutoksia. 	

-Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on 
suuri, levitä helminä noin 10 cm välein koko alueelle 	

-Yhdistä pinnat välittömästi. Pitävä alkulujuus saavutetaan normaaliolosuhteissa 10 
minuutissa. 	
!
Värit: Valkoinen	

Pakkaus: 12 x 310 ml patruuna. 	
!!
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illbruck PL400 Rakenneliima 
illbruck PL400 Rakenneliima on yksikomponenttinen, monikäyttöinen rakenneliima. Sitä käytetään mm. 
rakennus-, konepaja-, LVI-, laiva- ja veneteollisuudessa.    	

Erinomainen tartunta ja pitokyky. Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin sisällä ja ulkona, jopa kylmiin, 
kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin. Veden-, pakkasen- ja lämmönkestävä (-40°C-+100°C). Pitkä kestoikä.	

Liima on täyttävä, joten liimapintojen välinen etäisyys voi olla jopa 10 mm. 	

Tämä mahdollistaa epätasaistenkin kappaleiden liimauksen.	

Liimasauma säilyy kuivuneenakin lievästi elastisena sallien pienen liikkeen liiman ja 
alustan välillä. Voidaan päällemaalata n. kuukauden kuluttua liimauksesta.	
!
PL 400:lla on erittäin laaja käyttöalue, esim. kattojen peltiasennukset. puun, puulevy-
jen, alumiinin, lasikuidun, galvanoidun ja ruostumattoman teräksen, PVC:n, betonin, 
kivien, tiilien, kaakelien sekä peilien liimaus.	
!
-Levitä liima juovina tai pisteinä, jotta liima saa ilmaa kuivuakseen (erityisen tärkeää 
tiiviillä pinnoilla). 	

-Purista liimattavat kappaleet välittömästi yhteen ja irroita n. 1 minuutin ajaksi. Paina 
tämän jälkeen kappaleet uudestaan tiukasti yhteen. Irroituksen aikana liima saa lisää 
ilmaa ja tämä nopeuttaa kuivumisreaktiota. 	

-Painavat kappaleet on tuettava liiman vulkanoitumisen ajaksi. 	

-Liiman kuivumisaika vaihtelee. Täysi kuormitettavuus saavutetaan 4 vuorokaudessa, 
jonka jälkeen liiman lujuus kasvaa edelleen. 	
!
Väri: Beige 	

Pakkaus 	

150 g (12 kpl laatikossa) 	

300 ml (12 kpl laatikossa) 	


illbruck PL600 Asennusliima 
illbruck PL600 Asennusliima on yksikomponenttinen, vesiperustainen monikäyttöinen rakenneliima 	

sisäliimauksiin, jolla on korkea lujuus ja välitön tartunta joka mahdollistaa raskaidenkin kappaleiden 	

liimauksen suoraan seinälle ilman erillisiä tukia tai kiinnityksiä.    	

-Erinomainen alkutartunta (yli 125 kg / m2) ja pitokyky. Alkutartunta yli 125 kg / m2.	

-Liimaa raskaatkin kappaleet.	

-Hajuton, liuotinainevapaa, sisältää homesuojan	

-Liima on täyttävä, mahdollistaa epätasaistenkin kappaleiden liimauksen.	

-Voidaan päällemaalata.	
!
Käyttökohteet: 	

-Helojen, listojen, paneelien, keraamisten laattojen, hyllyjen, kaappien ym. liimaukseen 
ja asennukseen.	

-Puu-, MDF-, pelti-, alumiini-, messinki-, kupari-lasikuitu-, kipsi-, tiili-, kivi-, laasti ja 
betonipinnoille.	

 -Levitä liimaa toiselle limattavista pinnoita joko pisteinä tai juovina n. 15 cm välein. 	

-Liimattaessa tiiviitä pintoja kuten metallia tai muovilaminaattia suositeltavaa on, että 
toinen tartuntapinnoista on huokoinen. 	

-Purista liimattavat pinnat voimakkaasti yhteen. 	
!
Väri: Valkoinen 	

Pakkaus: 300 ml patruuna (12 kpl laatikossa) 	
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Tremco LD730 Akryylimassa 
Tremco LD730 Akryylimassa (ent. Tremfil) on homesuojan sisältävä akryylimassa, joka muodostaa jousta
van päällemaalattavan sauman. Käytetään sisätiloissa saumojen, pienten rakojen ja halkeaminen täyttämiseen 
mm. ikkuna- ja ovikarmeissa, kipsi- ja puupinnoilla.    	
!
-Ihanteellinen pienten halkeamien ja aukkojen täyttämiseen sisätiloissa	

-Helppo levittää ja muodostaa kovettuessaan pysyvästi joustavan sauman	

-Voidaan päällemaalata	

-Vesipohjainen - mieto tuoksu	

-Sopii käytettäväksi useimpien yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa	

-Täyttää ISO 11600 - F - 12.5P vaatimukset	
!
Levitetään patruunapistoolilla +5 °C - +40 °C asteen lämpötilassa. 	

-Työstä/tasoita akryylimassa saumaan levityksen jälkeen esim. lastalla, 
sauman tiiviyden varmistamiseksi. 	

-Jos päällemaalaukseen käytetään lateksimaalia, maalaus voidaan tehdä 
noin tunnin kuluttua. Öljypohjaiset maalit vaativat 3 - 4 päivän 	

kuivumisen, kuivumisolosuhteista riippuen. 	
!
Väri: Valkoinen 	

Pakkaus: 310 ml patruuna (12 kpl/laatikko) 	
!
Tremco FA600 Perussilikoni 
Tremco FA600 (entinen Tremsil 600) kovettuu nopeasti ja muodostaa pysyvästi joustavan ja erittäin 
kestävän, vesitiiviin sauman. Soveltuu käytettäväksi ovien ja ikkunoiden tiivistämisessä, ikkunoissa, vitri-
ineissä, jne. terasseilla ja kasvihuoneissa. Yleiskäyttöinen silikonimassa märkätiloihin, kylmätiloihin, 
sairaaloiden välinehuollon huoneisiin jne. Soveltuu käytettäväksi polykarbonaatin ja lyijyn kanssa. 	

Väritön silikoni on ihanteellinen soveltuu moniin lasitustöihin.    	

	

-Erinomainen kestävyys	

-Laaja lämpötilankesto: -40 C - +100 C.	

-Liikevara: ±25 %	

-Hyvä tarttuvuus ilman pohjustusta yleisimpiin lasi- ja rakennusalustoihin	

-Nopeasti kovettuva	

-Helppo levittää	

-Erinomainen UV-kestävyys	

-Täyttää standardien ISO 11600-F ja G-25LM vaatimukset	
!
-Levitetään tavanomaisella massapuristimella +5 °C - +40 °C lämpötilassa. 	

-Massa täytyy työstää levityksen jälkeen pitävän, täyden tarttuvuuden varmistamiseksi 	

-Massa kannattaa työstää viivyttelemättä saippuavedellä, sillä FA600 nahoittuu nopeasti 	
!
 Huomioitavaa sauman suunnittelussa 	

-Sauman leveyden ja syvyyden suhteen tulisi olla 2:1. 	

-Syvyydeksi suositellaan vähintään 10 mm huokoisilla alustoilla 6 mm ei-huokoisilla 
alustoilla. 	
!
Värit: Väritön, valkoinen, harmaa 	

Pakkaus: 310 ml patruuna / 20 kpl laatikko 	
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Tremco OS111 Bitumisaumausmassa 
Elastinen bitumitiivistemassa, jota voidaan käyttää jopa märille alustoille. 
Modifioitu bitumimassa säänkestäviin ulkosaumauksiin ja tiivistyksiin. 	

Soveltuu katto- ja julkisivumateriaalien kiinnitykseen ja saumaukseen 	

(mukaan lukien APP ja SBS- modifioitu bitumi). UV-valon ja kosteuden kestävä. 	

Soveltuu useimmille yleisille alustoille kuten betoni, metallit, lasi ja useimmat muovit.    	
!
-Tiksotrooppinen koostumus	

-Tarttuu myös märkiin pintoihin	

-Suojaa ruosteelta ja kosteudelta	
!
 Voidaan levittää manuaalisella tai paineilmakäyttöisellä massapuristimella 	

-Suuttimen puhtaus on tärkeää, jotta juovasta tulee tasainen 	

-Hyvän kiinnittymisen varmistamiseksi käytettäessä märälle tai kostealle pinnalle, alustan 
ja massapuristimen suuttimen etäisyys toisistaan, ei tulisi olla enempää kuin 3 mm. 	

-Kun kiinnität kappaleita yhteen, levitä massa raitoina tai pisteinä, tämä parantaa tartuntaa 	

-Avoin aika ja kovettumisaika ovat riippuvaisia alustan lämpötilasta, 	

alustan huokoisuudesta ja bitumimassa kerroksen paksuudesta. 	

-Massan tartuntalujuus on riittävä kestämään pieni kuormitus välittömästi levittämisen jälkeen. 	

Maksimilujuus saavutetaan sen jälkeen, kun massa täysin kuivunut. 	

-Suojaa patruunat suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta myös käytön aikana 	

-Varmista hyvä ilmanvaihto käytön aikana 	
!
Väri: Musta 	

Pakkaus: 300 ml patruuna (20kpl/laatikko) 	
!
illbruck PU204 PU Puuliima ulkokäyttöön (D4) 
Vedenkestävä polyuretaaniliima puulle, ei sisällä liuottimia. Kovettuu ilman tai liimattavan materiaalin 	

kosteuden vaikutuksesta. Imeytyy hyvin huokoisille pinnoille ja materiaaleihin. 	

Täyttää/tasoittaa liimattavien pintojen epätasaisuuksia. 
 
Käyttöalueena pääasiallisesti puuliimaukset, mutta voidaan käyttää myös rakenneliimana. 	

Kiinnittyy puuhun, alumiiniin, teräkseen, betoniin, kovaan muoviin, jne.    	
!
-Vedenkestävä	

-Erittäin luja	

-Epätasaisuuksia liimauspinnoilla tasoittava/täyttävä	

-Täyttää standardin EN 204/205 luokka D4 vaatimukset	
!
 Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat. 	

-Jos liimattavan materiaalin kosteuspitoisuus on vähemmän kuin 8%, liimattavat pinnat 
on kostutettava vedellä 	

-Levitä liimaa toiselle liimattavalle pinnalle. Kovat ja sileät pinnat vaativat vähemmän 
liimaa 	

-Kiinnitä pinnat/kappaleet kuivumisen ajaksi 	
!
Väri: Kellanruskea 	

Pakkaus: 750 ml muovipullo (12 kpl laatikossa) 
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