Teollisuusteipit ja -liimat

Perustietoa liittämisestä

Perustietoa liittämisestä
Perustietoa liittämisestä liimoilla ja kaksipuolisilla teipeillä.
3M:llä on mahdollisuus tarjota materiaalien liittämiseen satoja erilaisia liimo-

materiaaleilla on ns. alhainen pintaenergia, joka vaikeuttaa niiden kiinnittämis-

ja ja kaksipuolisia teippejä, joten suurin haaste voikin olla parhaan ratkaisun

tä perinteisillä liimoilla tai kaksipuolisilla teipeillä, koska niiden tartunta tälläi-

löytäminen kuhunkin käyttökohteeseen. Viime vuosien aikana voimakkaasti

seen pintaan ei ole riittävä. Esimerkkeinä näistä materiaaleista voidaan mainita

kasvanut teknisten muovien käyttö on lisännyt myös liimojen ja kaksipuolisten

liukkaat muovilaadut ja pulverimaalit. Tämän vuoksi 3M on kehittänyt moniin

teippien tarvetta, koska esim. metalli-muovi –liitoksessa ne ovat käytännössä

tuotelinjoihin versiot, jotka tarttuvat lujasti ja luotettavasti myös näihin mate-

ainoa soveltuva liittämistekniikka. Kemianteollisuus on samaan aikaan kehittä-

riaaleihin. Alla olevissa taulukoissa on esitelty esimerkkejä käytössä olevista

nyt uusia materiaaleja, jotka tullessaan teollisuuden käyttöön ovat entisestään

kiinnitysmenetelmistä ja 3M:n tarjoamat liittämistekniikat ryhmiteltyinä teippi-

vaikeuttaneet liimojen tai teippien valintaa. Tämä siksi, että tyypillisesti näillä

en liima-aineen ja liimatyyppien kovettumistavan perusteella.

Käytettävissä olevat menetelmät
Kiinnitysjärjestelmät

Avattava

Ei avattava

(Tilapäinen)

(Pysyvä)

• Ruuvi
• Pultti
• Klipsi
• Nasta
• Koukku / Silmukka
• Tappi / Tappi
• Ruuvipuristin
• Irtoava liima
• Nappi
• Neppari
• Kuminauha
• Painovoima

Mekaaninen

Tartunta

• Niitti
• Naula
• Hakanen
• Ompelu

Juottaminen
Liimaaminen:
• Viskoelastinen (teippi)
• Liuotin- ja vesiohentenen
• Termoplastinen (kuumaliima)
• Kosteuskovetteinen
• Rakenteellinen

Sulattaminen
• Palkohitsaus
• Pistehitsaus

3M:n liittämistekniikat
Paineherkkä

Fysikaalisesti
kovettuvat

liima-aine (PSA)

Liuotinohenteiset

TEIPIT

Kemiallisesti
kovettuvat

LIIMAT

Rakenneliimat

Kuumaliimat
Lämpökoveteiset

Kumihartsi

Akryyli

Silikoni

VHB Akryylivaahto
Suuren lujuuden
akryyli

Selkäaineeton, selkäaineellinen tai vaahto
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Vesiohenteiset

Yksikomp.
liimamassat

Filmiliimat

Yksikomponenttiset

Anaerobiset
kiinnitteet /lukitteet

Kylmäkovetteiset

Kaksikomponenttiset

Syanoakrylaatti

Reaktiiviset PUR:t

Perustietoa liittämisestä
3M:n käyttämä määritelmä rakenneliimalle on:
Fysikaalisesti kovettuvia liimoja ovat esim. liuotin- ja vesiohenteiset kontaktiliimat. Tähän ryhmään kuuluvat myös kuumina levitettävät sulateliimat. Ne ovat

• Rakenneliima on liima, joka kestää leikkausrasitusta vähintään 7 MPa.

termoplastisia muoveja, jotka jäähtyessään kiinteytyvät ja antavat liitokselle sen
lujuuden.

Käytännön termeillä tämä tarkoittaa:
• 7 MPa = 7 N / mm² ~ 70 kg / cm²

Rakenneliimoja on laaja valikoima kunkin ryhmän hyödyntäessä erilaisia kemiallisia kovettumistekniikoita. Reaktiiviset PU-liimat kovettuvat liimattavassa

Milloin sitten tarvitaan rakenteellista liimaa? Rakenteellinen liima on tarpeen

materiaalissa olevan kosteuden vaikutuksesta. Syanoakrylaatit (ns. pikaliimat)

silloin kun liitossauman täytyy kestää iskuja, voimakkaita kemikaaleja, lämpö-

taas tarvitsevat kovettuakseen pinnassa olevaa emäksistä kosteutta. 2-kom-

tilavaihteluita ja suuria rasituksia tai se välittää kuormia liitettyjen kappaleiden

ponenttiliimojen kovettuminen perustuu, riippumatta niiden valmistuaineesta,

välillä. Useimmiten tämä tarkoittaa myös sitä, että rakenteellisen liiman sisäi-

aina perusaineen ja kovettimen yhdistyessä syntyvään kemialliseen sidokseen.

nen lujuus ylittää liimattujen kappaleiden murtolujuuden.

Tuotteiden asemointi: Liittäminen
Korkea

Neste ja filmi

1-k., kovetus lämmöllä

Syanoakrylaatti

Emäksinen kosteus

2-p. patruunat ja kitit (B/A)

Kovettuminen huoneenlämmössä

Reaktiivinen PUR

Kuumaliima
Kosteus

Leikkauslujuus
[N/mm2]

Rakenteellinen lujuus
Ei rakenteellinen lujuus

Hot Melt -filmi
Termoplastinen

Hot Melt -patruuna
Termoplastinen

2-p. VHP teippi

Viskoelastinen, PSA

Liuotinohenteinen

Vesiohenteinen
Haihtuminen

Haihtuminen

1-k. lasiliima
PU, kosteus

1-k. liimamassat

Hybridi ja PU, kosteus

Matala
Nopea

Kovettumisnopeus

Hidas

Kuvaaja eri 3M-ratkaisuilla saavutettavasta leikkauslujuudesta suhteessa niiden käsittelynopeuteen.
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Perustietoa liittämisestä
Teippi- ja liimaliitosten tekniset ja taloudelliset edut
Taloudelliset edut:
3M:n ja asiakkaiden pitkäaikainen yhteistyö erilaisten liittämisessä käytettävien

• Voidaan käyttää kevyempiä / ohuempia materiaaleja.

tekniikoiden kehittämisessä on tuonut esiin seuraavat liima-aineiden edut ver-

• Ei edellytä liitoksen erillistä tiivistämistä ja suojaamista kosteudelta, lialta ja

rattuna perinteisten mekaanisten kiinnitysmenetelmien käyttöön.

pölyltä.
• Ei sähköistä korroosiota liitettäessä eri metalleja toisiinsa: tällä voi olla mer-

Tekniset edut:

kittävä vaikutus tuotteen takuuseen tai odotettavissa olevaan käyttöikään.

• Ei pistemäisiä rasitushuippuja liitoksessa tai kiinnityskohtien reunoissa =>
rasitus jakautuu tasaisesti koko sauman alueelle.

1

• Pinnoitteet ja suojakäsittelyt (maalaus, muovitus, sinkitys yms.) eivät vahingoitu prosessissa.

• Liitospintojen rakenne, ulkonäkö tai mittatarkkuus eivät muutu, kuten esim.

• Voidaan käyttää pintavalmiita materiaaleja.

hitsattaessa tapahtuu.

• Tuotannossa vähemmän valmistelu- ja viimeistelytöitä.

• Liima- ja viskoelastiset liitokset kestävät erittäin hyvin leikkaavia voimia jat-

• Nopea ja helppo osien kokoonpano ja avattavan liitoksen mahdollistava

kuvassa rasituksessa.

purku / irrotus.

• Uusia vaihtoehtoja mekaniikan suunnitteluun käytettävissä olevien muotojen,

• Tuotteen lyhyt läpimenoaika tuotannossa.

rakenteiden ja materiaalien osalta.

• Menetelmän käyttöönotossa työvoiman koulutustarve on vähäinen.

• Joustava sauma vaimentaa ääntä ja elää mukana lämpölaajenemisessa.

• Lopputuloksena on siisti ja edustava tuote, jonka pinnat ovat sileät eikä

• Pitkät liitossaumat hallittavissa

siinä ole näkyviä kiinnityksiä.

- teipin paksuuden pitää olla vähintään 1/3 osa materiaalien lämpövenymäerosta
=> suosituksena on maksimissaan 2 m:n pituinen sauma
=> esim. alumiini/PMMA (= akryyli) - liitoksessa niiden lämpölaajenemisero
on tällä matkalla 2 mm, jolloin teipin pitää olla vähintään 0,64 mm paksu.
• Ei rasitusmurtumia, kuten:
- ruuveilla, kun kiristys on liian tiukka,
- niiteillä, kun tyyppi on väärä tai sovitus on liian tiukka,
- poraamalla reikiä materiaaleihin, joilla on erilainen lämpövenymä.
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Perustietoa liittämisestä
Liima vai kaksipuolinen teippi?
Liittämisessä tarvittava liima-aine voi olla joko teippimuodossa tai eri tyyppisenä juoksevana / valumattomana nesteenä.
Kaksipuolisten teippien liima-aineita on kahta eri tyyppiä, kovettumatonta kumihartsia ja akryyliä. Kumihartsi on pehmeää kuumaliima- tai liuotinpohjaista liimaainetta, jota käytetään sisätiloissa tapahtuvissa kevyissä kiinnityksissä. Akryyli on puolestaan kovaa vesi- tai liuotinpohjaista liima-ainetta, jota käytetään vaativissa
kiinnityksissä sekä sisällä että ulkona.
Kaksipuolinen teippi on parhaimmillaan kun

Vastaavasti onnistumisen edellytyksenä on nestemäisen liiman käyttö

· tuotannossa on tarpeena välitön käsittely / nopea läpimeno

kun

· liitoksen edellytyksenä on vakioitu leveys ja saumapaksuus

· liimauksessa kappaleiden liikuttelu / uudelleen asemointi on tarpeen

· ei ole mahdollista / halua tehdä sauman erillistä tiivistämistä (Huom! umpi-

· kyseessä ovat joko sylinterimäiset liitokset tai monimuotoiset pinnat

soluiset teipit)

· liitetään erittäin suuria / pieniä kappaleita

· käyttösovellus vaatii melun ja tärinän vaimennusta

· pitää tehdä rakenteet / komponentit suojaava valukotelointi

· tarvitaan 2-vaiheista liittämistä tuotteen valmistajan ja käyttäjän tekemänä.

· tarvitaan välysten täyttökykyä
· materiaalien pinta on huokoinen.

Teippi- ja liimaliitoksen tekeminen käytännössä
Alla olevassa kuvassa on kaksitoista kriittistä tekijää, jotka vaikuttavat liima-aineen ominaisuuksiin sekä sauman kestoon ja käyttäytymiseen käyttöolosuhteissa.
Oikean liitostekniikan löytäminen on helppoa, kun huomioi pintojen ja käyttöolosuhteiden asettamat vaatimukset liima-aineelle. Joissakin materiaaleissa (mm. pehmeä
PVC) irtonaisina olevat pehmittimet voivat olla hankalia, koska ne eivät estä liitoksen tekoa, vaan pehmittävät ajan kuluessa käytetyn liima-aineen. 3M:n tarjoamien
liittämistekniikoiden hyödyntämiseen ja käyttöön liittyvät ongelmat ovat hyvin pitkälle sidoksissa niiden asentamiseen. Kaksipuolisten teippien osalta on syytä korostaa,
että teippiliima vaatii aina riittävän puristuksen, jotta se asettuisi hyvin pintaan ja toimisi liitoksessa suunnitellulla tavalla. Teipeillä on ns. asettumisaika, joka tarkoittaa
sen valumista pintarakenteen alimpiin kohtiin asti. Riittävän kova puristaminen tai teipin lämmittäminen asennuksessa edistää huomattavasti sen mukautumista
pintaan.

Pinta

Olosuhteet

Asennus

Kemikaalit

UV-säteily

Pinnan tasaisuus

Aika

Paine

Kosteus

Pehmittimet

Pinnan muoto

Lämpötila

Pinnan puhtaus

Käyttöikä

Pintaenergia

Ennen kuin aloitat liittämisen tässä 10 kysymystä, joihin on hyvä löytää vastaus ennen liiman tai kaksipuolisen teipin lopullista valintaa:
1. Mitä materiaaleja ollaan liittämässä yhteen?

6. Tarvitseeko liitoksen täyttää välystä?

2. Tarvitseeko liitoksella olla rakenteellinen lujuus?

7. Tarvitaanko liitoksen uudelleenasemointia tai mahdollisuutta siihen?

3. Onko mahdollista/halua suorittaa tarvittava pintojen esikäsittely?

8. Mikä on toivottu liitoksen työskentelyaika tai miten nopeasti kappaleita

4. Minkä tyyppisiä rasituksia liitokseen kohdistuu?

täytyy voida liikutella liittämisen jälkeen?

5. Mitä ympäristöolosuhteita liitoksen pitää kestää?

9. Mikä levitystapa soveltuu parhaiten tuotantoon?
10. Millä tavalla liitos on tehty tähän asti vai onko kyseessä uusi käyttökohde?
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Perustietoa liittämisestä
Materiaalit
Metalleja ja teknisiä muoveja on liimattu teollisuudessa jo pitkään, joten sitä voidaan pitää arkipäiväisenä toimintana. Voidaankin todeta, että yleisesti ottaen metallien
ja korkean pintaenergian muovien liimaaminen on suhteellisen helppoa ja se onnistuu useimmilla perusliimoilla. Ongelmia esiintyy useimmiten silloin, kun liitettävänä
on alhaisen pintaenergian materiaali. Näille onkin kehitetty useimpiin liima- ja teippituotteiden ryhmiin omat versionsa. Alla olevassa taulukossa on lueteltu yleisimpien
teollisuuden käyttämien materiaalien pintaenergia-arvoja.
Hyvän liimautumisen perusedellytys on, että liima-aine kostuttaa pinnan ja leviää sille tasaisesti. Tämän voi myös todeta vesipisaran käyttäytymisestä metalli- ja PEpinnalla alla olevassa kuvassa.
Pintaenergian arvo

Pintamateriaali
Korkean pintaenergian pinnoilla on hyvä tarttuvuus.

Dyn / cm
700-1000

Ruostumaton teräs

840

Alumiini

200-500

Lasi

43

Epoksi

43

Polyuretaani

42

Polykarbonaatti

38

Akryyli

36

Polystyreeni

31

Polyeteeni

29

Polypropeeni

18

PTFE

15

Silikoni

kalvo
liima-aine
pinta

Vesipisara
Puhdas metalli

HSE
kalvo
liima-aine
pinta

LSE

Vesipisara
Polyeteeni

Matalan pintaenergian pinnoilla on huono tarttuvuus.

HSE= High Surface Energy, korkea pintaenergia
LSE= Low Surface Energy, matala pintaenergia

Pintojen esikäsittely
Pinnan oikea esikäsittely on ratkaisevaa hyvän lopputuloksen kannalta. Alla ovat yksityiskohtaiset ohjeet pinnan esikäsittelemiseksi sekä kaksipuolisten teippien että
rakenneliimojen kanssa. Teippiliitoksissa ei yleensä tarvitse karhentaa pintaa, mutta se voi olla ainoa keino varmistaa hyvä tartunta, kun kyseessä ovat erityisen kovat
ja liukkaat pinnat. Kaikilla nestemäisillä liimoilla yleisohjeena on pinnan karhentaminen 3M™ Scotch-Brite™ 7447 hiomahuovalla. Tämä varmistaa mahdollisimman
suuren pinta-alan tartunnalle.
Rakenneliimauksessa pintojen esikäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat suorituskyvyn vaatimukset ja kustannustekijät.
• Minimivaatimus esikäsittelylle on liuotinpuhdistus isopropyylialkoholilla (IPA).
• Suositeltava esikäsittely tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1) Irtonaisen lian pyyhintä 2) IPA pyyhintä 3) kuivaus

						

4) Karhennus Scotch-Brite 7447:llä 5) IPA pyyhintä 6)kuivaus

• Astetta parempi esikäsittely saadaan aikaan hiekka- ja mineraalipuhalluksella.
• Paras esikäsittely liitettäville pinnoille saadaan aikaiseksi kemiallisilla käsittelyillä.
Kaksipuoleisilla teipeillä pintojen esikäsittely riippuu pinnoilla olevista epäpuhtauksista. Sormenjäljet, pöly ja kosteus voidaan poistaa pyyhkimällä pinnat IPA:lla. Kevyet
öljyt ja rasvat voidaan poistaa 3M™ Cleaner sprayllä tai heptaanilla, joiden jälkeen pinta pitää puhdistaa IPA:lla. Paksut öljyt ja rasvat tulee poistaa metyylietyyliketonilla.
Kriittiset käyttökohteet ja lasi tulee aina pohjustaa.
Huom! Puhdistusaineita käytettäessä tulee aina huolehtia asianmukaisten suojainten käytöstä. Koska liuottimet vaativat aikaa haihtuakseen, tulee työtilan riittävä
ilmanvaihto varmistaa. Ennen puhdistusta tulee myös varmistaa pintojen puhdistusaineenkesto.
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Perustietoa liittämisestä
Liitossaumaan kohdistuvat rasitukset

1.

2.

3.

4.

Liimasaumaan kohdistuvat rasitukset: 1. Veto 2. Leikkaus 3. Kuoriminen 4. Halkaisu
Kaksipuolisilla teipeillä ja liimoilla tehdyillä liitoksilla on erittäin hyvä kestävyys leikkaavia ja vetäviä voimia vastaan, koska ne kohdistuvat koko liitospinnalle. Kuorivat
ja halkaisevat rasitukset ovat niille epäedullisia, koska nämä voimat kohdistuvat pistemäisesti hyvin pienelle alueelle saumassa. Kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten
soveltuvaa liittämisratkaisua haettaessa kannattaa vertailla lujuuksia ja kesto-ominaisuuksia samantyyppisten tuotteiden kesken, eikä esim. verrata suoraan VHBteippiä ja EPX-rakenneliimaa keskenään, koska niiden käyttötarkoitukset ovat täysin erilaiset. Tällä sivulla olevissa kuvissa ovat keskeiset asiat sekä leikkaus- että
kuorimislujuuden merkityksestä liimaliitoksissa.

Leikkauslujuus mittaa liitoksen sisäistä lujuutta ja virumisen kestoa.
Tulos voidaan antaa arvoina eri lämpötiloissa, ja yksikkönä käytetään N/mm2. Mikäli liitos kestää 10000 minuuttia rasitusta, katsotaan liitoksen kestävän ko. rasitusta jatkuvasti. Leikkauslujuuden
arvo kuvaa liiman/selkäaineen/vaahdon vahvuutta.

Testipaneeli
Liima-aine

Paino/voima

Kuorimislujuus mittaa adheesiota eli liima-aineen tartuntaa. Tyypillisesti pehmeällä liima-aineella, jolla on hyvä tarttuvuus on suuri kuorimislujuus. Vastaavasti kovalla liima-aineella, jolla on alhainen tarttuvuus on alhaisempi kuorimislujuus. Paksulla liima-ainekerroksella
on suurempi kuorimislujuus kuin ohuella.

Testipaneeli
Liima-aine

Vetovoima
Kaksipuolisella teipillä ja liimalla onnistuneen liittämisen edellytyksenä on liitoksen suunnittelu niin, että liitosalueen pinta-ala on maksimoitu ja rasitus jakautuu tasaisesti koko liitosalueelle. Liitokseen kohdistuvien rasitusten tulisi olla leikkausta, vetoa tai puristusta. Kuorimis- ja halkaisurasituksen määrän tulisi olla mahdollisimman
vähäistä. Mikäli liitettävien kappaleiden geometria on erilainen, muodostuu liitokseen pysyviä rasituksia, ja liitos ei tule kestämään. Alla on kaksi esimerkkiä vältettävistä
liitostyypeistä.

Kappaleiden kokonaisero ei saa ylittää 50% liimakerroksen
paksuudesta.

Kuvassa oleva liitos ei sovellu teipeille. Liitettävän kappaleen päät
tulisi kiinnittää mekaanisesti.

Lisätiedot ja yhteydenotot
Halutessanne lisätietoja liittämistekniikoistamme ottakaa meihin yhteyttä. Tulemme myös mielellämme keskustelemaan kanssanne teille parhaiten soveltuvasta
3M-ratkaisusta. Yhteystietomme löydätte tämän esitteen takakannesta.
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Perustietoa liittämisestä
Ohjeet kaksipuolisella teipillä liittämiseen

Valitse oikeantyyppinen kaksipuolinen teippi liitettävien pintojen ja käyttöolosuhteiden mukaan. Parhaan mahdollisen tartunnan aikaansaamiseksi liitettävien
pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja yhteensopivat. Tyypillisiä pintojen puhdistusliuottimia ovat isopropyylialkoholi- (IPA)/ vesiseos, kuten 3M™ VHB™
puhdistusneste, tai heptaani. Käytettävän liuottimen valmistajan pakkauksessaan tai erillisinä antamia käyttöohjeita ja turvallisuusmääräyksiä tulee aina noudattaa. Varmista tilan hyvä tuuletus, järjestä höyryille paikallispoisto tai käytä sopivaa henkilönsuojainta, jonka tyyppi kerrotaan käyttöturvatiedotteessa (Ktt).
(Vaiheet 1 & 2)
1.) Pyyhi pinnat IPA:aan kostutetulla pyyhkeellä poistaaksesi lian, rasvan ja sormenjäljet.
Pyyhi yhteen suuntaan käyttämällä puhdasta ja nukkaamatonta paperia tai liinaa.
2.) Kuivaa pyyhkimällä yhteen suuntaan. Näin saat kerättyä kaikki epäpuhtaudet pois pinnoilta.

Huomaa, että liitoksen lopullinen lujuus riippuu liima-aineen ja pinnan välille muodostuvasta kosketuspinnasta. Luja pistemäinen puristus / paine (min. 1 kg/cm²)
takaa parhaan kosketuspinnan, antaa nopeasti käsittelylujuuden ja lisää liitoksen lujuutta. Sopivat välineet puristamiseen ovat tela tai hieman joustava lasta.
(Vaiheet 3-8)

3.

4.

5.

3.) Asemoi teippi paikalleen peukaloilla painamalla. Pidä muut sormet keskiön sisällä antamassa tukea työskentelyyn.
4.) Telaa teippi lujasti kiinni.
5.) Näpäytä sormella linerin pää irti.

6.

7.

8.

6.) Vedä lineri pois 45º kulmassa.
7.) Aseta ylemmän kappaleen sivu teipin reunaan 45º kulmassa saadaksesi painettua ilman tehokkaasti pois saumasta. Varmista kappaleiden kohdistus ja paina ne
lujasti yhteen.
8.) Telaa kappaleet kiinni toisiinsa käyttäen kappaleita rikkomatta mahdollisimman suurta pistemäistä painetta tai laita ne hetkeksi puristimeen. Liitos on nyt valmis
ja kestää käsittelyä.
Teipin levityksen jälkeen liitoksen lujuus kasvaa teipin asettuessa / liiman tunkeutuessa pintarakenteeseen. Esimerkiksi 3M™ VHB™ akryylivaahtoteipeillä huoneenlämpötilassa noin 50% lopullisesta lujuudesta saavutetaan 20 minuutissa, 90% 24 tunnissa ja 100% 72 tunnissa. Joissakin tapauksissa liitoksen lujuutta voidaan
parantaa ja lopullinen lujuus saavuttaa nopeammin, jos liitoksen lämpötilaa korotetaan (esim. 70°C tunnin ajan). Tämä parantaa liiman tunkeutumista liitettävien
aineiden pintaan. Teipin ihanteellinen kiinnityslämpötila on +21ºC - +38ºC. Emme suosittele teippien kiinnittämistä alle +15ºC lämpötilassa.
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Perustietoa liittämisestä
Ohjeet rakenteellisen liimauksen tekemiseen 3M™ EPX™ -liimajärjestelmällä
Valitse oikeantyyppinen liima liitettävien pintojen, liimasaumaan kohdistuvien rasitusten ja käytössä vallitsevien olosuhteiden mukaan. Parhaan mahdollisen tartunnan
ja sauman lujuuden varmistamiseksi liitettävien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja yhteensopivat. Suosittelemme pintojen karhentamista 3M™
Scotch-Brite™ 7447 –hiomahuovalla ennen liimausta mahdollisimman suuren mekaanisen tartunnan aikaansaamiseksi. Tyypillisiä pintojen puhdistusliuottimia
ovat isopropyylialkoholi- (IPA)/ vesiseos, kuten 3M™ VHB™ puhdistusneste, tai heptaani. Käytettävän liuottimen valmistajan pakkauksessaan tai erillisinä antamia
käyttöohjeita ja turvallisuusmääräyksiä tulee aina noudattaa. Varmista tilan hyvä tuuletus, järjestä höyryille paikallispoisto tai käytä sopivaa henkilönsuojainta, jonka
tyyppi kerrotaan käyttöturvatiedotteessa (Ktt).

Pintojen esikäsittely
Oikea esikäsittely on erittäin tärkeää. Menetelmän valintaan vaikuttavat liimattavien pintojen laatu, halutun suorituskyvyn vaatimukset ja kustannustekijät.
Suosittelemme sen tekemistä seuraavasti:
1.

Irtonaisen lian poisto pinnoilta

2.

IPA pyyhintä nukkaamattomalla pyyhkeellä yhteen suuntaan

3.

Kuivaus puhtaalla ja nukkaamattomalla pyyhkeellä yhteen suuntaan

4.

Karhennus (SB 7447)

5.

IPA pyyhintä

6.

Kuivaus

Vaiheet 2,3,5 ja 6.

4.

Työskentely EPX –järjestelmän kanssa
Kun käytät rakenneliimauksessa EPX-järjestelmää, saat annosteltua liiman helposti, nopeasti ja tarkasti oikeaan paikkaan. Liimassa ei ole ilmaa, se on automaattisesti oikeassa sekoitussuhteessa eikä käyttäjä joudu liiman kanssa kosketuksiin. Tässä ohjeet liimauksen tekemiseen.

1. Aseta patruuna annostelijaan ja lukitse se paikoilleen.
2. Kierrä patruunan kärki auki. Varmista, että patruunasta tulee ulos sekä perusainetta että kovetinta.
3. Kiinnitä sekoitusnokka kiertämällä se pidikkeisiinsä.
4. Vedä liipaisimesta, jolloin liiman komponentit sekoitetaan ja annostellaan samanaikaisesti.
5. Levitä liima käyttäen loivaa S-kuviota. Näin toimien optimoit liiman määrän saumassa.
6. Liitä kappaleet yhteen liu’uttamalla niitä toisiaan vasten.
7. Varmista, että liimaa pursuaa ulos saumasta. Liitoksen lujuus kasvaa, kun palko nousee reunoille!
8. Puhdista heti ylimääräiset purseet pinnoilta, joille liimaa ei saa jäädä.
9. Pidä kappaleet puristuksessa kunnes käsittelylujuus on saavutettu.
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Perustietoa liittämisestä
LIITTÄMISSANASTO
ABS = akryyli-nitriilibutadieeni-styreeni. Jäykkä, sitkeä ja läpinäkymätön muovi, jota käytetään mm. kotitalouskoneiden kuorissa, putkissa
ja matkalaukuissa.
Al = alumiini
alkutarttuvuus = teipin liima-aineen tartunta ensimmäisten minuuttien ja tuntien aikana
asettumisaika (1) = tämän ajan kuluttua teipin liima-aine tai koko rakenne on tarttunut (ns. valunut) lopullisesti pintarakenteeseen.
Pinnan sileys / epätasaisuus vaikuttaa sen pituuteen ratkaisevasti.
asettumisaika (2) = liuotinliimoilla vaadittava aika, jonka kuluttua voidaan irrottaa puristimet ja liikuttaa kappaleita.
avoin aika = liuotinliiman levittämisen jälkeinen aika, jonka sisällä kappaleet pitää liittää yhteen.
EPDM = eteeni-propeeni-dieeni-monomeeri. Kumi, joka kestää hyvin kemikaaleja, valoa, säätä ja otsonia, mutta huonosti öljyä.
FRP = fiber reinforced plastic = lasikuitu. Lasikuidulla vahvistettua muovia, joka voi olla epoksia tai polyesteriä.
Hot-Melt -liima-aine = Teipeissä käytetään kuumana levitettävää termoplastista muovia, joka jäähtyessään kiinteytyy ja muuttuu tarramaiseksi. Kun sitä käytetään kuumaliimana, se kostuttaa liimattavan pinnan ollessaan nesteenä ja antaa jäähtyessään saumalle tarvittavan lujuuden.
HSE = high surface energy = korkea pintaenergia. HSE -materiaaleihin liimat ja teipit tarttuvat yleensä hyvin.
käsittelylujuusaika = rakenneliimoilla vaadittava aika, jonka kuluttua voidaan irrottaa puristimet ja liikuttaa kappaleita.
kääntäen rullattu = reversed wound = teippi on rullattu ns. nurinpäin keskiölle, jolloin liima-aine on linerin ulkopinnalla.
LSE = low surface energy = matala pintaenergia. LSE -materiaaleihin liimat ja teipit tarttuvat yleensä huonosti.
MPa = megapascal eli miljoona pascalia, 1 MPa = 1 N/mm2. Pascal on paineen SI-yksikkö (N/m2 ).
N = Newton, voiman SI-yksikkö (kgm/s2).
PU = polyuretaani. Liima- ja tiivistetuotteissa käytetään yleensä kumeihin luettavaa PU:ta, joka pysyy pitkään joustavana ja kestää hyvin
sekä erilaisia olosuhteita että vanhentumista. Sauman päälle voidaan maalata nopeasti liitoksen teon jälkeen. PU ei kestä kovin hyvin
suoraa UV-säteilyä.
rakenteellinen lujuus = rakenneliimoilla saavutettava liitoksen lujuus, jonka leikkauslujuusarvon pitää olla 3M:n määrittelyn mukaan
vähintään 7 N / mm².
reaktiiviset polyuretaani liimat = liimattavassa materiaalissa oleva kosteus kovettaa liiman.
SBR = styreeni-butadieeni -kumi. SBR on väriltään vaaleaa tai läpikuultavaa. Sillä on erinomainen tarttuvuus useisiin materiaaleihin.
SBR:stä valmistetut liimat ovat ruiskutettavia ja ne soveltuvat erityisesti kevyiden materiaalien ja eristeaineiden liimaamiseen. Niillä on
myös erinomaiset säänkesto-ominaisuudet.
stanssattu = tiettyyn muotoon ja yleensä myös määrämittoihin leikattu teipin pala
työskentelyaika = kaksikomponenttisten rakenneliimojen perusaineen ja kovettimen sekoittamisen jälkeinen aika, jonka sisällä liima
pitää levittää ja kappaleet liittää yhteen.
VHB™ = Very High Bond = erittäin suuri lujuus. 3M Co:n rekisteröimä tavaramerkki kaksipuolisten akryylivaahtoteippien sarjalle.
virumisen kesto = liima-aineen sitkeys, joka estää sen liukumisen / periksi antamisen rasituksessa.
vulkanoituva teippi = Kun vulkanoituvaa teippiä venytetään, se aktivoituu ja sulautuu pitävästi itseensä. Tällöin teippi muodostaa lujia
sidoksia esim. johtojen ympärille.
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