
Christian Berner GOVLIM 
 
Tuotetiedot ja käyttötarkoitus 
Christian Berner GOVLIM on nopea, monikäyttöinen ja 
vesipohjainen lattialiima, jolla saadaan luja tartuntasauma.   
Liiman käsittelyaika on lyhyt ja sillä voidaan kiinnittää 
vinyyliseinäpinnoitteet, vinyylilattiapinnoitteet, 
neulahuopamatot, lateksivaahtopohjaiset matot sekä 
synteettiset kuitumatot. Liima on pohjoismaisen 
tarkastuslaitoksen GSO-Gulvfaktan hyväksymä Nordtest- 
määräysten 141, 142, 143 ja 146 mukaisesti.  
 
Fysikaaliset/ kemialliset ominaisuudet 
Liima: 
Tyyppi:   Vesipohjainen co-polymeeridispersio 
Väri:   Vaaleankeltainen 
Koostumus:   Hyytelömäinen 
Kuiva-ainepitoisuus: n. 70% 
Säilyvyys: Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä 

paikassa. Suojattava jäätymiseltä. 
Pakkaus: Kanisteri 10 l ämpäri 
Kovettuneen liiman väri: Beige 
  
Käyttöohje 
Pinta pohjustetaan vesiohennetulla Christian Berner pohjusteella suhteella 1 osaa pohjustetta ja 5 
osaa vettä (1:5). Pinta pohjustetaan kahdesti. Ensimmäisellä kerralla Pohjusteen ja veden suhdeluku 
on 1:5 ja toisella kerralla 1:3. Pohjan on oltava täysin kuiva ennen liiman levittämistä. 
 
Liima sekoitetaan ennen käyttöä.  Alle jäävän lattiapinnan tulee olla tasainen, puhdas ja pysyvästi 
kuiva. Levitä liima hammastetulla lastalla. Huokoisilla lattiapinnoilla pinnoitteen saa laittaa 
välittömästi vielä kosteana olevan liiman päälle. Jos lattiapinta ei ole huokoinen, pinnoite on 
laitettava ensin kiinni liimapintaan, vedettävä sen jälkeen kokonaan irti, odotettava 5-10 minuuttia ja 
painettava lopuksi tukevasti takaisin kiinni lattiaan. Liiman tarttuminen lattiapinnoitteeseen tulee 
aina tarkistaa. Tasoita lattiapinnoite huolellisesti telan avulla. 
 
Käsittelylämpötila 
Käsittelylämpötila: 18°C-25°C. Suhteellinen kosteus ei saa ylittää arvoa 65%. Suhteellinen kosteus 
mitataan ilman lämmityksen- ja/tai ilmankosteuden vaikutusta.  
 
Liimaaminen ja menetelmät 
 

Pinta Liiman määrä 
Vinyyli, homogeeninen 4-5 m2/l 
Vinyyli, vaahtotausta 4-5 m2/l 
Vinyyli, kangastausta 4-5 m2/l 
Vinyylilevy 4-5 m2/l 
Neulahuopa 2-3 m2/l 
Matto 4-5 m2/l 
Korkkimatto 2-3 m2/l 

 



Viimeistely 
Kaikki saumat tiivistetään, kun liimataan kosteissa tiloissa. 

Puhdistus 
Iholle joutunut liima poistetaan vedellä ja saippualla. Työkalut voidaan puhdistaa, kun liima on vielä 
märkää. Kovettunut liima pitää liuottaa alkoholilla työkaluista. 

Liimakampatyyppi 
4 m²/litra tai  3 m²/litra 

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja ne ovat tarkoitettu käyttäjää varten parhaan mahdollisen työmenetelmän löytämiseksi. 
Emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, joka tuotteillamme saavutetaan, sillä olosuhteet rakennustyömaalla eivät ole hallinnassamme. 
Kaikki antamamme tiedot ovat viitteellisiä tyypillisiä arvoja.   

Ota yhteyttä: Christian Berner Oy +358 9 2766 830 • infofi@christianberner.com • www.christianberner.fiOt
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