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STAUF M2A-720   1-KOMPONENTNE DISPERSIOONLIIM PUITPÕRANDALE 

 

         

 
Eriomadused:  

 ei paisuta puitu 

 kerge peale kanda 

 
Aluspõrandad: 

 kips 

 laudpõrand, puitkiudplaadist aluspõrand 

 saepuruplaat V100 (E1), OSB plaat 

 tsementpõrand 

 STAUF puitpõrandate tasandussegud 

Toote omadused: 

 vananemiskindel 

 sobib põrandaküttele 

 suur tõmbetugevus 

 soodne hind 

 kiire kõvenemine 

Sobivad parketid: 

 lamparkett vastavalt DIN EN 13227, mõõtudega kuni 55x250mm, min 10mm 
paks 

 mosaiikparkett, industriaalparkettt 

 liistparkett vastavalt DIN EN 13226, mõõtudega kuni 75x600mm, min 14mm 
paksune, paisumisaltid puiduliigid min paksusega 22mm 

 kahekihiline liistparkett 

Värvus:  

 beež 
Kulu:  

 STAUF liimikamm nr 3 - 
ca 850 g/m2, 

 STAUF liimikamm nr 4 – 
ca 1000 g/m2,  

 STAUF liimikamm nr 5 - 
ca 950 g/m2 

Lisainfo: 

 lamparkett ja muu paisumisele soodne liistparkett tuleks soovitatavalt 
paigaldada STAUF PU-liimidega,näiteks PUK-450 või PUK-445. 

 ei sobi paralleelmustriga mosaiikparketi paigaldamiseks paisumisaltitele 
puiduliikidele 

 HDF või MDF põhjaga mitmekihilist parketti tuleks liimida ainult STAUF PUK- 
ja SMP-liimidega. 

 paralleelmustris mosaiikparketti saab paigaldada ainult absorbsele 
aluspõrandale. 

Avatud aeg:  

 umbes 10 min 20ºC 
 

Võib peale minna: 

 umbes 24- 48 tunni pärast 
Pakend: 18kg plastik ämber 
 
Nõuded ladustamisele:  kaitsta 

külma eest 

Nõuded aluspõrandale: aluspôrand peab vastama standardile DIN 18356 ja 

rahvuslikele standarditele ja kehtivatele ehitusnôuetele. Pôrand peab olema tugev, 
ühtlaselt tasane, puhas, ilma pragude vôi lôhedeta jne. Betoonpõrandate puhul peab 
olema pealispinna niiskus eelnevalt mõõdetud.  

Ruumi sisekliima töötamise ajal: 

Min 15 ºC, max 75% suhteline 
niiskus, soovitatav kuni 65% 

Aluspõranda ettevalmistamine: mehaaniliselt töödelda vastavalt pôranda tüübile ja 

seisukorrale. Pealispind peab olema puhastatud tolmust, värvist, liimi jm jääkidest.  
Kôik praod ja lôhed, mida ei ole konstruktsiooniliselt ette nähtud, peavad olema 
täidetud vastava  täitega. Liimi paremaks nakkumiseks võib kasutada liimikrunti. 

Transpordi ohtlikkus: puudub 

 
Sobilikud liimikrundid: 

STAUF VDP-130 
 

Sobilikud tasandussegud: 

 STAUF SPP-95 

 STAUF FZ 

 STAUF RM 

 STAUF ES 

 STAUF SSP RAPID 

Sobilik krunt: 

 STAUF VDP 130 
 
Sobilik alusmaterjal:   

 ainult vajadusel 

Säilivus: vähemalt 12 kuud 
 
Giscode: D1 

 
Emicode: EC1 
 

Liimimine: liimi pealekandmisel kasuta sobivat liimikammi. Aseta parkett liimile, korrigeeri asendit ja fikseeri kindla 

vajutusega. Väldi liimi sattumist materjali pealispinnale. Liimiplekke saab eemaldada leige seebiveega. Liimiplekid võivad 
negatiivselt mõjutada lakkimise tulemust. 
Lisainfo: viimistlema puidu liimimisel vältida liimi sattumist parketi äärtele. Parketi äärtele jäänud liim võib vähendada 

viimistlusmaterjali vastupidavust. Parkeile sattunud liim eemaldada mehhaaniliselt või kasutades spetsiaalset Stauf Cleaner’it. 
Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimel. Õhem liimikiht kuivan kiiremini. 
Piirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma 

tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida. 
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