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Uz ūdens bāzes izgatavota dispersijas līme ar elektrību vadošu šķiedru piedevu. Līme nesatur viegli gaistošus šķīdinātājus. Uzmanību!
Līmi var izmantot tikai mitrajai līmēšanai uz uzsūcošām virsmām.

LIETOŠANAS SFĒRA

Vadītspējīgu vinila plastmasu un linoleja paklāju, un tekstila paklāju ar metāla šķiedrām līmēšanai uz uzsūcošām virsmām. Uzmanību!
Šim līmēšanas veidam ir īpaši svarīgi ievērot seguma materiāla montāžas un ieklāšanas norādījumus dažādajiem materiālu veidiem.

DARBA NORĀDĪJUMI

Pirmkārt, ievērojiet materiāla ražotāja norādījumus par to, kā dažādie materiāli jāmontē ar vara lentu, zemējumu u.c. Norādījumi šeit
ir tikai papildinoša informācija par pašu līmēšanu. Sagatavošanās: Pamatnei jābūt uzsūcošai, tīrai, līdzenai, bez putekļiem,
netīrumiem un līmes atliekām. Ja vajadzīga izlīdzināšana, to veic ar izlīdzināšanas masu uz cementa bāzes. Līmējot uz betona,
mitrums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā norādītās maksimālās vērtības. Līmes, seguma un pamatnes temperatūrai jābūt
vismaz +18°C. Relatīvais gaisa mitrums līdz 60%. Līmēšana: Uzsūcoša pamatne: Uzmanību! Samaisiet līmi, līdz tā ieguvusi
izlīdzinātu konsistenci un pelēcīgu krāsu. Izklājiet līmi uz grīdas ar segumam piemērotu uzklāšanas lāpstiņu. Svarīgi, lai līmes lāpstiņa
būtu tīra, un elektrību vadošās šķiedras tiktu izklātas pareizā veidā. Regulāri pārbaudiet, lai šķiedras nesakrātos līmes lāpstiņas
priekšpusē, bet gan izietu cauri lāpstiņas zobiem vienmērīgā plūsmā. Gatavajai līmēšanas virsmai jābūt vienmērīgā līmes krāsas tonī,
bez kunkuļiem un nelīdzenumiem. Uz uzsūcošām pamatnēm paklāju vai plāksnes ieklāj parastā veidā uz mitras līmes. Montāžas
laikus skatiet tehniskajos datos. Pārbaudiet pārlieku samirkšanu un rūpīgi piespiediet segumu līmei, lai tiktu izspiestas visas gaisa
kabatas. Norādītie montāžas laiki ir aptuveni un var atšķirties atkarībā no, piemēram, pamatnes, tās uzsūkšanas spējas,
temperatūras un gaisa mitruma telpā. Blīvas pamatnes: Pamatnei jābūt uzsūcošai, lai līmēšanas rezultāts būtu labs. Ja segumu klāj
uz neuzsūcošas virsmas, pamatne jāpārklāj ar izlīdzināšanas masu, piemēram Bostik Golvavjämningsmassa Flexi. Uzklājiet uz
pamatnes 2-3 mm biezu izlīdzināšanas masas slāni ar labu adhēziju un virsmas izturību vismaz 1 MPa. Ļaujiet špaktelei izžūt pirms
līmēšanas. Skaidu plāksnes: Skaidu plāksnes uzskatāmas par neuzsūcošu pamatni, tāpēc tās jāpārklāj ar 12 mm biezu izlīdzināšanas
masas slāni. Izlīdzināšanas masa nodrošina palielinātu lieces izturību un padara virsmu uzsūcošu. Špaktelei pirms līmes uzklāšanas
jāizžūst. Uzmanību! Nav ieteicama līmēšana ar gaisošanas metodi. Uzstādot vara lentu, ievērojiet materiāla ražotāja norādījumus.
Vara lenti līmē ar Bostik Conductivetac

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
Materiāla tips

Vienkāršā līme mitrai līmēšanai

Saistviela

Polimēru dispersija ar elektrību vadošām šķiedrām

Šķīdinātājs

Ūdens

Konsistence

Tiksotropiska

Krāsa

Pelēkbalta

Glabāšanas stabilitāte

1 gads neatvērtā iepakojumā +10 līdz +20°C temp. Sargāt no sasalšanas.

Tīrīšanas līdzeklis:

Kamēr līme nav nožuvusi, ar ūdeni. Traipus tīra ar Bostik līmes un otu mazgājamo līdzekli.

Ugunsbīstamība

Nav

Izstrādes instrumenti

Labi notīrīta zobota lāpstiņa. Sīkāku informāciju skatiet darba aprakstā

Blīvums

Apm. 1,2 kg/litrs

Sausā substance

apm. 70% no svara

Līmes patēriņš

2-3 m²/litrs
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Montāžas laiks

Linolejs un tekstils: 5-10 min. PVC un gumija: 10-20 min.

Darba apstākļi

Temperatūra vismaz +18°C. Relatīvais gaisa mitrums līdz 60%.

Īpašības pēc uzklāšanas
Pretestība sausā līmes šuvē 10 - 300 kOhm saskaņā ar DIN 53276
Žūšanas laiks

24 stundas, pilnīgs spēks pēc 7 dienām

Krāsa

Duļķaina ar pelēkām šķiedrām

Mitruma izturība

Izžuvušai šuvei laba

Izturība pret mīkstinātājiem Ļoti laba

SAZINIETIES AR MUMS
TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 iepriekšējo pieredzi. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu
21, www.bostik.se
piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko
rezultātu. Kad patērētāja darba aps
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