TDS preview for P0612

FIX TAC

TEHNISKO DATU LAPA
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Version: 2015-10-23

Fix Tac ir uz ūdens bāzes izgatavota līme, tā nesatur viegli gaistošus šķīdinātājus, un tās konsistence nodrošina vieglu uzklāšanu.
FixTac atbilst EC1 klases prasībām

LIETOŠANAS SFĒRA

FixTac ir montāžas līme ar līmlentas efektu tekstila un PVC plākšņu ieklāšanai uz grīdas. Atvieglo grīdas seguma maiņu. Var izmantot
gan uzsūcošām, gan blīvām virsmām. Var izmantot arī bezsavienojumu PVC materiālu ieklāšanai līdz 20 m².

DARBA NORĀDĪJUMI

Vispirms ievērojiet paklāja ražotāja norādījumus. Šie norādījumi tikai papildina informāciju par pašu līmēšanu. Līmēšana uz uzsūcošas
pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un uzsūcošai. Līmējot uz betona, mitrums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā
norādītās maksimālās vērtības. Līmes, seguma un pamatnes temperatūrai jābūt no +18 līdz +25°C, relatīvajam gaisa mitrumam
jābūt 30-70%. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izkliedētāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas
laiks apm. 15-30 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plāksni/paklāju. Izspiediet visu gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu
labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp līmi un paklāju ir labs. Līmēšana uz
neuzsūcošas pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, vaskiem vai pulējamiem materiāliem. Tāpat ir svarīgi, lai, piemēram,
PVC paklājam būtu laba adhēzija ar pamatni. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izkliedētāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas
caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas laiks apm. 30-45 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plāksni/paklāju. Izspiediet visu
gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp
līmi un paklāju ir labs.

DROŠĪBA

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju
skatiet drošības datu lapā.

TEHNISKIE DATI
Īpašības pirms uzklāšanas
Tips

Montāžas līme uz polimēru bāzes

Krāsa

Balta

Konsistence

Plāni plūstoša

Blīvums

apm. 1 kg/litrs

Sausnas saturs

apm. 50%

Iepakojums

10 litru spainis

Tīrīšana

Kamēr līme nav nožuvusi, ar ūdeni. Izžuvušu līmi un instrumentus tīra ar Bostik līmes un otu tīrītāju

Šķīdinātājs

Ūdens

Ugunsbīstamība

Nav ugunsbīstama

Darba apstākļi

No +18 līdz 25°C, relatīvais mitrums 30-70%.

Patēriņš

5-10 m²/litrs atkarībā no pamatnes un seguma.

Žūšanas laiks

15-45 minūtes. Montāžas un gaidīšanas laiks atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma un pamatnes.

Glabāšanas laiks 1 gads noslēgtā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +30°C.

Īpašības pēc uzklāšanas
Krāsa

Caurspīdīga

Līmes virsma

Lipīga
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rezultātu. Kad patērētāja darba aps
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