
18 ETELÄ-SUOMEN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSSANOMAT Toukokuu 2012

FINEMA Tmi on tämän 
vuoden alusta tuonut maa-
han saksalaista HOSCH 
teollisuusliimaa, joka on 
enemmän kuin superliima. 
Tuote perustuu alphasya-
noakrylaatti esteriin. Siinä 
on kaksi komponenttia, 
superliima ja hitsausra-
keet jotka yhdistettynä 
toisiinsa saavat aikaan  ek-
sotermisen reaktion, jos-
sa vapautuu hetkellisesti 
lämpöä. Liitos on valmis 
sekunneissa ja voidaan 
heti työstää poraamalla, 
hiomalla, viilaamalla jne. 
Lopputulos muistuttaa hit-
saussaumaa.

Tuotteella voidaan lisä-
tä tai korvata puuttuvaa 
materiaalia tai vahvistaa 
rakenteita, paikata reikiä, 
halkeamia, tehdä esim. 
uusi kiinnityskorva ym. Sil-
lä voidaan liimata metalle-
ja, lasia, muoveja, kumia, 
nahkaa, puuta, keramiik-
kaa ym. myös huokoisia 
materiaaleja, ei kuitenkaan 
polypropyleeniä, polyety-
leeniä eikä teflonia. Huo-
koiset materiaalit vaativat 
hieman enemmän aikaa 
tarttua kuin kovat, viimeis-
tään 7-8 tunnin kuluttua 
mikä tahansa materiaali 

on käyttövalmis. 
Liimaa voi käyttää myös 

yksinään, jos liitospinnat 
on mahdollista puristaa 
tiukasti vastakkain, tällöin 
liimaa levitetään toiselle 
pinnalle ja  puristetaan 
hetki voimakkaasti yhteen. 
Liima tarttuu kun happi 
poistuu liitoksesta ja kes-
tää kuormitusta heti. Se 
kestää vettä ja tavallisim-
pia kemikaaleja, lämpöä - 
50°C - + 95°C asteeseen. 
Liiman kuivuttua se on 
täysin myrkytön.

HOSCH teollisuusliimaa 
voi käyttää teollisuudessa, 
kotona, työpaikalla, autos-
sa jne. Esim. pienoismal-
lien teko, urheiluvarus-
teet, valokuvaus, optiset 
laitteet, hammasteknolo-
gia, kodinkoneet, kengät, 
autoteollisuus/korjaamot; 
muovipuskurit, tiivisteet, 
letkut, valoumpiot, kiinni-
tykset, ym. kolarikorjauk-
set. Autokorjaamolle on 
sama vaihdetaanko uusi 
osa tilalle vai korjataanko 
vanha, mutta asiakkaal-

le säästö voi olla satoja 
euroja, jos osa korjataan 
ja työ valmistuu myös no-
peammin, kun ei tarvitse 
odotella varaosia.

Lisätietoja
maahantuojalta:
HOSCH Finland,
Patterikuja 1 I 46,
00940 Helsinki,
Timo Härkönen
sekä netistä:
www.superliima.fi 
jossa on myös videoita
erilaisista korjauksista.

HOSCH ERIKOISLIIMA
MONEEN TARPEESEEN

	 	 	 			superliima.
Sensaatiomainen uutuus

liimateollisuudessa! Kylmähitsaus! 
Lisää puuttuvaa materiaalia tai
vahvista ennen rikkoutumista,

kovettuu sekunneissa!
Valmistusmaa Saksa.

	

•	HOSCH	teollisuusliima
	 ja	rakeet
•	HOSCH	liimanpoistoaine
•	HOSCH	puhdistusaine
•	HOSCH	rakeet
	

Tutustu	tarkemmin:
www.superliima.fi
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