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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Perusaine SMX-hybridipolymeeri
Olomuoto Vakaa tahna
Kuivumistapa Ilmankosteuden vaikutuksesta
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.) Ca. 20 min
Kuivumisnopeus * (23°C/50% R.H.) Ca. 3 mm/24h
Kovuus** 65 ± 5 Shore A
Tiheys Ca. 1,67 g/ml
Maksimijännitys (ISO 37)** 2,20 N/mm²
Elastisuusmoduuli 100% (ISO 37)** 2,00 N/mm²
Murtovenymä (ISO 37)** 150 %
Kulutus* Liimalastalla B3: 700 - 900 g/m²
Kuormitettavissa* 24h - 48h jälkeen
Lämpötilankestävyys** -40 °C → 80 °C
Käyttölämpötila 5 °C → 35 °C
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Fix ALL Floor and Wall on korkealaatuinen, 
neutraali, joustava, 1-komponenttinen 
hybridipolymeeripohjainen rakennusliima. 
Yleinen tartunta monille alustoille ja 
materiaaleille.

Ominaisuudet
 Erittäin hyvä tarttuvuus lähes kaikille 

alustoille.
 Erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet.
 Hyvä tarttuvuus yleisimpiin alustoihin, 

myös hieman kosteilla alustoilla
 Erittäin alhaiset sisäilmapäästöt, EC1+
 Helppo työkalu vaikeissakin olosuhteissa.
 Hyvä sää- ja UV-kestävyys
 Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, 

halogeeneja ja happoja

 Voidaan maalata märkää-märälle 

vesiohenteisilla maaleilla

Käyttökohteet
 Kaikentyyppisten rakennusmateriaalien 

liimaus kaikille huokoisille ja ei-huokoisille 
pinnoille.

 Vaakasuuntaiset sovellukset: 
kaikentyyppiset lattiat, laatat, matot,…

 Pystysuorat pinnat: kaikentyyppiset seinät, 
seinälaatat, koristesorvit, inox-paneelit, 
…….

Pakkaus
Väri: valkoinen
Pakkaus: 4 kg ämpäri

Säilyvyys
12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - 
+25 ° C lämpötilassa.

Kemiallinen kestävyys
Kestää hyvin vettä, alifaattisia liuottimia, 
mineraaliöljyjä, rasvoja, laimennettuja 
epäorgaanisia happoja ja emäksiä. Huono 
vastustuskyky aromaattisia liuottimia, väkeviä 
happoja ja kloorattuja hiilivetyjä vastaan.

Pinnat
Pinnat: kaikki tavanomaiset 
rakennusmateriaalit, Sekä huokoiset että ei-
huokoiset pinnat
Kunto: Fix ALL Floor and Wall tulee levittää 
vakaalle, puhtaalle, kuivalle, pölyttömälle ja 
rasvattomalle pinnalle, joka ei sisällä irtonaista 
likaa, maalia, vahaa, öljyä tai muita 
epäpuhtauksia. Epätasaisuudet, kuten jäljelle 
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jäänyt betonin tasoitus, vanhat liimat voivat 
vaikuttaa haitallisesti tarttumiseen. Nämä on 
mieluiten poistettava mekaanisesti esim. 
hiomalla tai suihkuttamalla.
Suosittelemme alustavaa tartunta- ja 
yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle. 
HUOMAUTUS: Muovien, kuten PMMA:n (esim. 
Plexi®-lasi), polykarbonaatin (esim. Makrolon® 
tai Lexan®) liimaus jännitettynä voi aiheuttaa 
halkeilua ja säröilyä näissä alustoissa. Fix ALL 
Floor and Wall:n käyttöä ei suositella näissä 
sovelluksissa. Ei sovellu PE:lle, PP:lle, 
PTFE:lle (esim. Teflon®), bitumille, kuparille tai 
kuparia sisältäville materiaaleille, kuten 
pronssille ja messingille.

Käyttötapa
Käyttötapa: Levitä liima alustalle 60° kulmassa 
liimalastalla.
Puhdistus: Puhdista Soudal Surface 
Cleanerilla tai Soudal Swipexillä heti käytön 
jälkeen
 

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. 
Katso lisätiedot pakkauksesta ja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Huomioitavaa
 Fix ALL Floor and Wall voidaan käyttää 

luonnonkiven liimaamiseen, mutta sitä ei 
voi käyttää saumatiivisteenä tämän 
tyyppisille pinnoille. Fix ALL Floor and Wall 
voidaan siksi käyttää vain 
luonnonkivilaattojen pohjalle.

 Fix ALL Floor and Wall ei voida käyttää 
lasitustiivisteenä.

 Koska saatavilla olevia maaleja on 
runsaasti, on suositeltavaa tehdä 
yhteensopivuustesti ennen maalausta.

 Koska mahdollisia pintoja on monenlaisia, 
on suositeltavaa tehdä adheesiotesti 
molemmille alustoille ennen maalausta.

 Älä käytä paikoissa, joissa tuote on 
jatkuvasti veden alla.

 Levitettäessä on varmistettava, ettei 
materiaalien pinta tahraannu 
tiivistemassasta.

Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, 
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.


