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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Tapešu līme. Mazs patēriņš.

LIETOŠANAS SFĒRA
Līme uz cietes bāzes ar mazu patēriņu, ko var atšķaidīt vairākkārtīgi un kas īpaši piemērota, lai līmētu:
- Plānas, parastas, biezas un smagas tapetes.
- Mazgājamas (ar sūkli) un tīrāmas tapetes.
- Tapetes ar iespiestu rakstu (vienkāršas vai divkāršas).
- Krāsojamas šķiedru tapetes.

PRIEKŠROCĪBAS
- Gatavas 2 minūtēs.
- Mazs patēriņš: 6-9 ruļļi.
- Viegli uzklājama ar birsti (garu birsti).
- Izcila slīdamība, kas ļauj viegli regulēt tapešu slejas.
- Augsta uzsūkšanas spēja, kas nodrošina drošu līmēšanu.
- C aurspīdīga, kad līme izžuvusi.
- Apstrādāta ar pretsēnīšu līdzekli, kas novērš pelējuma veidošanos.
- Lietojama vismaz 1 nedēļu pēc pagatavošanas.
Iesaka lielie tapešu ražotāji.

DARBA NORĀDĪJUMI
PAMATNES SAGATAVOŠANA
DTU 59.4. punkts "Tapešu un citu sienas segumu līmēšana" . Tapešu līmētāja pienākums un atbildība ir ievērot šos noteikumus.
DTU 59.4. punktā norādītas maksimālās pieļaujamās mitruma vērtības:
- Ģipša pamatne: 5%
- Koks un koksnes maisījumi: 12% ±2%
Pamatnei jābūt līdzenai, gludai, sausai pieskaroties (nedrīkst būt paaugstināts mitrums), tīrai, stabilai, attaukotai un atputekļotai, ar normālu porainumu.
Noņemiet vecās tapetes un līmi, izmantojot mūsu līmes noņēmēju papīra un vinila tapetēm. Kārtīgi noņemiet atlupušo un nenoturīgo krāsu. Izšķīdiniet veco vai
nevajadzīgo krāsu ar sārmainu tīrīšanas līdzekli un noskalojiet.
Ja vajadzīgs, noslīpējiet (krāsu ar tekstūras virsmu), notīriet putekļus vai uzklājiet mūsu piedāvāto grunti un ļaujiet tai žūt vismaz 24 stundas.
Aizšpaktelējiet caurumus un plaisas. Ja siena ir jauna, absorbējoša (jauns ģipsis, špaktele), vispirms pārklājiet to ar atšķaidītu līmi.
Nostipriniet trauslu, drupanu pamatni. Reģipša plāksnes (Placoplâtre®) pārklājiet ar īpašu gruntskrāsu. Nedrīkst izmantot biezu, piesātinātu grunts slāni vai
"krāsu atlieku" tipa maisījumus, jo tie var bloķēt gruntskrāsu un nebūt savietojami ar mūsu līmi.

LĪMES SAGATAVOŠANA
Atkarībā no tapešu papīra tipa 1 līmes iepakojumu ieber tīrā spainī un samaisa ar šādu ūdens daudzumu:
Plānas tapetes:
Atšķaidīšana: 8 litri ūdens.
Pietiek apmēram 8-9 ruļļiem jeb 40-45 m².
Mazgājamas, parastas tapetes:
Atšķaidīšana: 7 litri ūdens.
Pietiek apmēram 7-8 ruļļiem jeb 40 m².
Mazgājamas (ar sūkli) tapetes, žāvējamas tapetes, biezas tapetes, tapetes ar iespiestiem rakstiem, šķiedru tapetes un krāsojamas tapetes:
Atšķaidīšana: 6 litri ūdens.
Pietiek apmēram 6-7 ruļļiem jeb 30-35 m².
Strauji maisiet spaiņa saturu, lai izveidotos virpulis. Tad beriet iepakojuma saturu gar spaiņa malu un turpiniet maisīt nedaudz lēnāk.
Turpiniet lēni maisīt apmēram 30 sekundes. Paturiet nostāvēties 1-2 minūtes. Atkal kārtīgi izmaisiet, līme ir gatava.

LĪMES UZKLĀŠANA UN TAPEŠU LĪMĒŠANA
Uzklājiet pietiekamu, līdzenu līmes slāni uz tapetes aizmugures, salociet sleju kā akordeonu un pārliecinieties, ka šuves atrodas viena pretim otrai, lai līme
malās neizžūtu par ātru. Biezākas tapetes jāatrullē kārtīgi, lai tās būtu taisnākas un atkal nesarullētos. Ievērojiet, ka līmei jāiesūcas 5-10 minūtēs atkarībā no
papīra biezuma un ražotāja norādījumiem. Šis laiks jāievēro visu tapešu līmēšanas laiku. Uzklājiet pirmo tapešu sleju un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā
vertikāla. Nākamās slejas novieto ar malu uz malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem un to griešanas secību. Pielīmējiet sleju kārtīgi, izmantojot birsti vai
plastmasas lāpstiņu, strādājot no augšas uz leju un no vidus uz malām. Svaigus līmes traipus var uzreiz notīrīt ar mitru un tīru sūkli.

CITA INFORMĀCIJA
Iesakām izmantot mūsu roku aizsarglīdzekli DERMOSAFE HANDSKYDD. DERMOSAFE HANDSKYDD ir krēms, kas nav taukains un veido slāni, kas pasargā no
līmes iespiešanos ādā, un ļauj vieglāk notīrīt rokas.

TĪRĪŠANA
Svaigus traipus nomazgā ar ūdeni.
Izmantojiet mūsu roku tīrīšanas krēmu DERMOSAFE HANDRENGÖRING, kas ļauj viegli un efektīvi noņemt izstrādājuma atlikumus.
BOSTIKS VÅTSERVETTER mitrās salvetes atvieglo svaigu traipu notīrīšanu no rokām, instrumentiem un pamatnes.

PATĒRIŅŠ
1 iepakojums apmēram 6-9 ruļļiem.

UZGLABĀŠANA
2 gadi neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10 °C līdz +20 °C . Sagatavotu līmi var glabāt vairāk nekā 8 dienas aizvērtā traukā, nepakļaujot

salam.

IEPAKOJUMI

Kods

UC

PCB SVĪTRKODS

30602587 250 g iepakojums 30

3549212466404

DROŠĪBA
DROŠĪBA
- Rūpīgi izlasiet un ievērojiet Lietotāja instrukciju un tapešu ražotāja norādījumus.
- Izvairieties tapetes līmēšanas uzsākšanu no ārējā stūra.
- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Instrumentus var viegli nomazgāt ar aukstu ūdeni.
- Līmi var pastiprināt, pievienojot gatavu samaisītu vinila līmi.
- Nav piemērota izmantošanai ar tā saucamo "līmes mašīnu".
- Izmantošanas temperatūra: no +10 °C līdz +25 °C .
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Drošības datu lapu adresē www.quick-fds.com vai lūdziet nosūtīt tās kopiju jums pa faksu.
Lietošanas ieteikumi balstīti uz standarta izmantošanu. Tie ir jāievēro, taču pirms līmēšanas būvdarbu objektā vai mājās jāveic pārbaudes līmēšana, jo īpaši, ja
tā ir pirmā izmantošanas reize un/vai ir īpaša pamatne. Par piesardzības pasākumiem izmantošanas laikā skatiet mūsu drošības datu lapas.

TEHNISKIE DATI
Sastāvs

pārslu līme uz etila un cietes bāzes

Izskats, kad izšķīdināta

C aurspīdīga līme, eļļaina un
taukaina

Blīvums

apmēram 0,3

pH, kad izšķīdināta

apmēram 11,0

Līmes sagatavošanas laiks

Aptuveni 2 minūtes

Galīgā izturība pēc līmēšanas*

pēc 24-48 stundām

Viens iepakojums pietiek

apmēram 6-9 ruļļiem.

* Žūšanas kritēriji un galīgā izturība pēc līmēšanas atkarīga no temperatūras, āra/telpu gaisa mitruma un pamatnes
porainuma.

SAZINIETIES AR MUMS
TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf:
+46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir
balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Šis ir
palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu
iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba aps

