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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Daudzfunkcionāla līme grīdas klājumiem

LIETOŠANAS SFĒRA
Līme īpaši paredzēta klāšanai uz absorbējošas pamatnes elastīgiem grīdas klājumiem:
• PVC ruļļos
• heterogēns PVC (uz PVC filca vai putu pamatnes )
• PVC uz korķa pamatnes
• homogēns PVC
• reljefas un rakstainas vinila putas
• puscieti bloki
• austa filca klājums ar vai bez pamatnes
• paklāji ar putu vai filca pamatni
• dabīgas kokosšķiedru-sizāla grīdas ar lateksa apakšu

PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•

Ātra izžūšana
Augsta saķeres spēja
Mazs patēriņš
Ātri noslogojama
Piemērota siltām grīdām
Ļoti liela izturība pret slodzi (piem., biroja krēsliem)

IZMANTOŠANA
GRĪDAS KLĀJUMU PAMATNES VEIDI: sagatavotas betona virsmas, izlīdzināšanas materiāli uz betona bāzes, anhidrīda izlīdzināšanas materiāli, vecas keramikas
plāksnes, vecs parkets (pienācīgi izlīdzināts), skaidu plāksnes, finieris. Pamatnei jābūt izturīgai, plakanai, cietai, tīrai, bez putekļiem, slīpētai. Virsmas mitrums
uzklāšanas brīdī nedrīkst pārsniegt 4% (anhidrīdu pamatnei <0,5%).

DARBA NORĀDĪJUMI
Uzklāj uz virsmas ar zobotu līmes lāpstiņu. Lāpstiņas izvēle atkarīga no materiāla uzsūkšanas spējas un nelīdzenumiem. Pielipšanas laiks un izstrādes laiks
atkarīgs no telpas temperatūras, gaisa mitruma, virsmas porainuma, materiāla nelīdzenumiem un uzklātās līmes daudzuma. Ar smagu veltni rūpīgi izlīdziniet
visu grīdas klājuma virsmu, lai vienmērīgi sadalītu līmi un tā pieliptu klājuma aizmugurei. Šuves un apgriešanu veiciet saskaņā ar klājuma ražotāja
norādījumiem un nozares standartiem. Šuvju (PVC ) termisko savienošanu veic 24 stundas pēc ieklāšanas.

Klājuma veids vai īpašā pamatne

Špaktele Vidējais patēriņš uz m²

Klājums ar līdzenu aizmuguri

A2

220 – 300 g

Klājums ar nedaudz nelīdzenu aizmuguri B1

300 – 350 g

Klājums ar ļoti nelīdzenu aizmuguri

400 – 450 g

B2

Šuves un apgriešanu veiciet saskaņā ar klājuma ražotāja norādījumiem un nozares standartiem. Šuvju (PVC ) termisko savienošanu veic 24 stundas pēc
ieklāšanas.

KOMENTĀRI
• Apsildāmo grīdu apkure jāatslēdz 48 stundas pirms klājuma ieklāšanas, un atpakaļ to ieslēdz pēc 48 stundām, temperatūru pakāpeniski palielinot.
• Līmes traipus un instrumentus tīra ar ūdeni.
• Pēc izmantošanas rūpīgi noslēdziet līmes iepakojumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

UZGLABĀŠANA
2 gadus neatvērtā fabrikas iepakojumā temperatūrā no +10 °C līdz+30 °C . Spēj izturēt sasalšanu 4-5 reizes līdz -10 °C . Ja līme sasalusi, to ienes siltā telpā
+25 °C temperatūrā un patur 24-48 stundas, līdz tā atkal ir normālā darba temperatūrā. Pirms izmantošanas līmi samaisiet.

IEPAKOJUMI
6 kg un 20 kg spainis.

DROŠĪBA
TEHNISKIE DATI
Bāze

akrila emulsija

Blīvums

apt. 1,35 g/cmЗ

Viskozitāte

37 500 ± 25 % mPa.s

Izturība

0,8 N/mm

Krāsa

gaiši bēša

Uzliesmošanas punkts

izmantojot nav ugunsbīstama

Patēriņš

320-450 g/m2

* Dati šādos apstākļos: temperatūra +23 °C , gaisa mitrums 55 %, normāla uzsūkšanas spēja.
Salipšanas laiks*

no 5 līdz 10 minūtēm

Izstrādes laiks*

no 35 līdz 45 minūtēm

Laiks no uzklāšanas līdz pielīmēšanai*

no 45 līdz 55 minūtēm

C ietēšanas laiks*

apt. 48 stundas

Laiks no pielīmēšanas līdz pilnai noslogošanai

apt. 18 stundas

Uzklāšanas temperatūra

no +10 °C līdz +30 °C

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

