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Kuivuu neljä kertaa nopeammin, yhdessä tunnissa (80 %, +21C, 65 % kost., 100 % 24 h)
Työskentelyaika on edelleen 10–15 min. 
Monikäyttöinen; liimaa satoja materiaaleja ja tuhansia eri yhdistelmiä, mm. puuta, kiveä, 
metallia, keramiikkaa, tiiltä, lasikuitua ja uretaanilevyä.
100 % vedenpitävä.
Kuivuttuaan kestää erinomaisesti äärimmäistä kylmyyttä ja kuumuutta.
Riittoisa; laajenee 3-4 kertaisesti kuivuessaan, pienikin pullo riittää pidempään.
Yksinkertaistettu, visuaalinen käyttöohje; kostuta, liimaa ja purista.
Yksi joka kodin ja pakin Gorilla-liima, tuhansia eri käyttökohteita.

GORILLA - liiman pakkauskoot ovat 57 ml, 114 ml, 227 ml, 511 ml ja 1065 ml.

Uskomattoman vahva Gorilla-liima sopii lähes kaikkeen kodin, työn ja 
vapaa-ajan korjausrakentamiseen. 
Kosteuskuivuvana Gorilla toimii myös hankalissa, kosteissa olosuhteissa.

Uskomattoman vahva, yksikomponenttinen, yleiskäyttöön soveltuva 
polyuretaani -liima. Gorilla-maineen loi liiman edellinen versio. 
Nykyinen 04/2007 esitelty versio on entistäkin pitävämpi ja vahvempi.

GORILLA -LIIMA
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Jos olet käyttämässä Gorilla-liimaa ensimmäistä kertaa tai kokeilet liimata sillä uutta materiaalia, 
suosittelemme kokeilemaan liimaa ensin pienelle koepalalle.

HUOM! VÄLTÄ GORILLA-LIIMAN JOUTUMISTA IHOLLE!
PIDÄ LIIMA POIS LASTEN JA ELÄINTEN ULOTTUVILTA.
NIELTÄESSÄ HENGENVAARALLINEN!

Putsaa liimattavat pinnat hyvin ennen liimausta: varmista, että ne ovat puhtaat eikä niissä ole 
pölyjä tai muruja. Kun liimaat kiiltäviä pintoja kuten metallia, lasia tai muovia, naarmuta 
iimattavaa aluetta kevyesti, jotta saat liimalle hyvän tartuntapinnan. 

1. KOSTUTA. toinen liimattavista pinnoista kevyesti. 
Siihen voit käyttää kevyesti kostutettua rättiä tai spraypulloa, mutta vesi ei missään tapauksessa 
saa imeytyä esim. puun sisään. Jos aiot liimata tiukkaa kovapuuta, tällöin kannattaa levittää 
ohut liimakerros kummellekin liimattavalle pinnalle.

2. LIIMAA. Kun aloitat liimaamisen, sinun tulee käyttää suojahanskoja ja työvaatteita koko 
liimausprosessin ajan, sillä vaatteille joutuessaan liimaa pilaa kaikki kangasmateriaalit. 
Jos liimaa joutuu iholle, pese se välittömästi pois vedellä, harjalla ja saippualla.
Levitä liimaa ohut tasainen kerros toiselle liimattavista pinnoista. 
Liiman määrän suhteen kannattaa olla varovainen, joten älä annostele sitä liikaa.

3. PURISTA. Heti liimauksen jälkeen liimattavat pinnat on aina saatava puristukseen. 
Huolehdi myös siitä, että puristus kohdistuu tasaisesti koko liimattavalle pinta-alalle. 
Jos puristimen/puristimien käyttö ei ole mahdollista, silloin kannattaa kasata riittävän painavia 
tavaroita liimatun kohteen päälle. Liimauksen tule olla puristuksessa mieluiten 12 tuntia.

4. PUHDISTA. Jos liimaussaumoista on tarvetta poistaa kovettumaton tai märkä liima, parhaiten 
se onnistuu perinteisillä maalinohentimilla. Muista huolehtia huoneen riittävästä ilmastoinnista. 
Lisäksi käytä hanskoja. Liimaussaumoista pursunut kuiva liima on helppo poistaa taltalla, 
siklillä tai hiekkapaperilla.

LIIMAN SÄILYTYS. 
Purista kaikki pullossa oleva ilma pois. Sulje pullon korkki tiukasti kiinni. 
Säilytä kuivassa, viileässä paikassa suojassa auringonvalolta.

KÄYTTÖOHJE
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