
Liimisüsteem koheseks v-soonte ühendamiseks

Kipsplaadi liimid



Kvaliteetsed kuumsulatusliimid kipsplaadi v-soonte ühendamiseks
Groovteci liimid on kiireim ja lihtsaim viis v-soontega profiilide kokkupanekuks 
kipsplaatide kasutamisel. Sobib kasutamiseks ehituses kohapeal ja 
monteeritavate töökodade puhul. Groovteci kuumsulatusliim kantakse v-soone 
põhja ja see kivistub otsekohe, kui kipsplaat kokku volditakse. Ei eelda 
klamberkinnitusi ega kuivamisaega. Liim kõvastub ja moodustab sideme, mis 
on tugevam kui kipsplaat ise, ning talub kergesti nii transporti, käitlemist kui
ka paigaldamist.

Benefits

Groovteci liimid pakuvad mitmeid eeliseid traditsiooniliste v-soonte 
ühendusmeetodite ees.

• Kasutuskiirus: liimi saab tööstusliku liimipüstoliga kiirelt  ja 
täpselt peale kanda

• Kõvastub mõne sekundiga: kui kipsplaat on kokku volditud, pole
vajadust klamberkinnituste järele ning liim kuivab kohe

• Tugev kinnitus: liim on tugevam kipsplaat ise
• Ei teki jäätmeid: püstolis sisalduva kasutamata liimi saab

sulatada järgmisel päeval uuesti
• Kruntimisvaba: lihtsalt kandke liim otse v-soonde
• Säilimisaeg pole piiratud: liimid on puhtad ja neid saab väga pikka

aega ladustada ilma, et need muutuksid kasutuskõlbmatuk
• Lahustivaba: ohutu ja lihtne kasutada
• Kulutõhus: väga kiire, täpne ja kvaliteetne tulemus
• Vähendab tööseisakuid: kui püstol sisse lülitada, ei ole vaja

oodata, et liim sulaks – liim sulab päästiku vajutamise
• Kokkupaneku kiirus: liimi kiire pealekandmine tähendab, et

v-soonte ühendamine on kiirem ja seega on ka tootlikkus kõrgem

Groovtec® liimid
See süsteem jätab piisavalt tööaega, et töömees saaks kanda 
liimi tervele v-soonele, ilma et liim kaotaks oma liimimisvõime 
enne objektide kokkusurumist. Pakutud tooted on piisava 
viskoossusega, et tungida läbi plaadi ning luua sügav ja tugev 
side.
Nad on ka piisavalt tugevad, et taluda käitlemist 
transportimisel ja paigaldamisel.
Groovteci liimid on loodud kipsplaadi v-soonte
ühendamiseks, et moodustada monteeritavaid 
vorme ja kujusid enne paigaldamist.

Maksimaalse ühenduse tagamiseks peaksid 
pinnad olema tolmuvabad.

Liim moodustab peaaegu kohe tugeva ja 
vastupidava sideme, vähendades niimoodi 
vajadust kuluka ja aeganõudva lihvimise ja märja 
viimistluse järele.

Teiste süsteemide puudused 
Teistel süsteemidel on mitmeid 
puudusi võrreldes Groovteci liimidega:

• Kleeplindid on kallid, ebamugavad
kasutada ja ühendavad ainult 
pinnaga

• Muud liimid kõvastuvad kauem ja 
neid on raskem peale kanda

• Traditsiooniline kohapealne kasu-
tamine nõuab kruviaukude ja nurga-
silmade katmist märja viimistlusega

Toote markeering Kirjeldus Värv  Tööaeg Viskoossus

Groovtec 523-43 Ökonoomne, keskmise tööajaga v-soone liim Pruun Keskmine Keskmine

Groovtec 550-43 Suurema liimivoolu ja pikema tööajaga v-soone liim Pruun Pikk Madal

Groovtec 561-43 Tugevam, põrutuskindel, pikema tööajaga v-soone liim Pruun Pikk Keskmine

Kipsplaadi liimid

Eelised



Liimipüstolid

Sulatamiskiirus 
Liimi suurus  
Pinge
Võimsus  
Kuumutus  
Temperatuuriregulaator 
Kuumsulatuspüstol °C  
Madalasulatuspüstol °C  
Toitekaabel 
Kaal  
Pakend

5,0 kg / h
43 mm liimipulk
120 V ja 230 V
1000W
Padrun
Vahetatav termostaat (Võtke ühendust tarnijaga)

195°C
ei ole
3 m
4,1 kg 
Tavaline karp (viis tk karbi kohta)

Äärmiselt vastupidav 43 mm pneumaatiline liimipüstol 
1000-vatise soojendusega tööstuslikuks kasutamiseks. Ei 
väsita kasutajat; tuli, mis näitab, kas püstol on sees; 7 baari 
14 l/min vajalik õhuvarustus

tec 6110

Äärmiselt vastupidav, väga suure võimsusega 43 mm 
pneumaatiline liimipüstol tööstuslikuks kasutamiseks. Ei 
väsita kasutajat; kiirlaadur, mis säästab teie aega; tuli, 
mis näitab, kas toide on sees. 7 baari 14 l/min vajalik 
õhuvarustus

tec 7100

Päästiku võimendi parandab 
tööd ja liimivoolu hulka

Kiirla
adur

seisu
aja

vähendamise
ks

Need pneumaatilised 
tööriistad vajavad 
õhuvarustust – meie 
õhukompressori leiate te 
tagumiselt leheküljelt.

!

Tec®-i liimipüstolid
Need uuendatud tööstuslikud liimipüstolid 
soojenevad üles vähem kui kümne minutiga: kui 
temperatuur on saavutatud, sulatavad ja 
annustavad püstolid liimi nõudmisel. Tec®-i 
liimipüstolid on täpsed ja lihtsad kasutada.
• Termostaat tagab, et tulemused oleksid

ühtlased
• Pneumaatilise abiga, et liimi saaks ilma

vaevata peale kanda
• Tööstuslikud suure võimsusega tööriistad,

mis on mõeldud karmides tingimustes pikka
aega vastu pidama

• Päästikuvõimendi tehnoloogia suurendab 
püstoli kasutamise võimsust

Päästiku võimendi parandab 
tööd ja liimivoolu hulka

Sulatamiskiirus 
Liimi suurus  
Pinge
Võimsus  
Kuumutus  
Temperatuuriregulaator 
Kuumsulatuspüstol °C  
Madalasulatuspüstol °C  
Toitekaabel 
Kaal  
Pakend

5,0 kg / h
43 mm liimipulk
120 V ja 230 V
1000W
Padrun
Vahetatav termostaat (Võtke ühendust tarnijaga) 

195°C 
130 °C 
3 m 
2,3 kg 
Tavaline karp (viis tk karbi kohta)



 
 

 

 

Lisaseadmed Rõhuregulaator 

 

 

Vaikne õhukompressor  

! 

 
NB! Allpool olev kinnitus ei 
sisaldu komplektis. 
 

 

Kombineeritud 
rõhuregulaator, filter ja 
veeseparaator sobib 
ideaalselt kasutamiseks 
kõikide pneumaatiliste 
liimipüstolitega. Seda 
kasutatakse täpse liimi 
väljutamise ja tööriista 
pika eluea tagamiseks. 

 

Viide Kirjeldus 

 

PA6039 Kombineeritud rõhuregulaator, filter ja veeseparaator 
 

TEC-AIR 

50TDC 

 

Püstoli alused 

Tec-AIR 50TDC on peaaegu hääletu, kompaktne 
õhukompressor. See kaalub vaid 21 kilo ning selle 
komplekti kuulub tugev torudest kanderaam. 
Kompressor on seatud töötama 50 l/min ja 
maksimaalsel rõhul 8 baari. Seade on võimeline 
väiksema pindala katmiseks vahelduvalt töötama 
kuni kahe pneumaatilise TEC-i liimipüstoli või ühe 
pneumaatilise TEC-i pihusti aplikaatoriga. Seda 
saab kasutada ka enamiku teiste pneumaatiliste 

tööriistadega, näiteks klammerdajate, õhupuhurite ja 
rehvipumpadega 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Turvalisema alusega, mis tuleb 
kasuks, kui kasutate püstolit 

Maksimaalne rõhk 
Maksimaalne maht 
Vastuvõtja võimsus 
Pinge 

 
8 baari 
50 l/min 

3 liitrit 
230 V 

pika aja jooksul või soovite 
integreeritud aluse eemaldada, 
et paremat ligipääsu saavutada. 

Võimsus 
Toitekaabel 
Kaal 
Pakend 

340 W 

2 m 

21 kg 

Tavaline karp (üks karbi kohta) 

Viide 
 
PA3096- 
SPARES 
(varuosad) 

Kirjeldus 
 
Suure võimsusega tööriistade jaoks 3000-, 6000- 

ja 7000-seeria (ainult 3000-seeriat saab seinale 

paigaldada) 

 

 

 
 

 

 

Euroopa juhtiva 

kujuga 

kuumsulatusliimi 
püstolite 

spetsialist. Pakume 

suurimat valikut 
liime ja käes 

hoitavaid 

aplikaatoreid. 

We are 

40 

 

40-aastane 
kogemus, pakume 
spetsiifilisi teadmisi 

tööstuslike 

liimimis- 
operatsioonide 

kõikide aspektide 

kohta. 

 
 

 

 

Meie Ühendkuningriigis 

asuva tehase 
arenenud tehnoloogia 
ning pidev uurimis- ja 

arendustegevuse 

programm tagab, et 
täidame jätkuvalt 
tööstuse pidevalt 

muutuvaid vajadusi. 

 
 

 

 

Meie liimid valmistatakse 
peamiselt toorainest, mis 
on saadud jätkusuutlikult 
majandatud metsadest. 

Meie pakendid on 

taaskasutatavad ja 

võimaluse korral 
valmistatud 

taaskasutatud 
materjalidest. 

 
 

 
 

 

Üle 90% meie 
toodetest on 
valmistatud 

Suurbritannias ja 

me anname 

kõikidele 
seadmetele 12- 
kuulise garantii. 

 

         MAALETOOJA:                                                        Power Adhesives Limited 

              Fulder OÜ              1 Lords Way, Basildon, Essex, SS13 1TN  ÜHENDKUNINGRIIK 

             Vitamiini 7, 50412 Tartu, Eesti.                                                           Tel: +44 (0)1268 885800 Fax: +44 (0)1268 885810 

             info@flextosmasinad.eu. www.flextosmasinad.eu                    sales@poweradhesives.com  www.poweradhesives.com 
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