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PRIEKŠROCĪBAS 

• tūlītēja saķere: 110 kg / m². Iespējo tūlītēju 

uzlikto detaļu apkopi 

• Ļoti spēcīgs fiksators: līdz 100 kg / cm2 

• sūkšanas spēks 

• Nav šķīdinātāja, nav izocianāta smakas. 

• Multivide, multimediju lietošana. 

• var krāsot 

• Izpilda neatbilstību atbalstam. 

• Ļoti mazs gaistošo organisko savienojumu 

emisijas, A + novērtējums. 

 

PRODUKTA LIETOŠANA 

 

Iekštelpu izmantošana. Vismaz vienam no 

pārklātajiem materiāliem jābūt porainiem. 

Piemēram, lielu rotājumu un dizaina materiālu 

stiprināšanai: 

• Koksne: spoguļi, galdi, salvetes, plakanie 

kastes, paneļi, paneļi 

• PVC: elektriskie kanāli, dekoratīvie paneļi 

• Polistirols: līstes, rozete 

• Metāls: flīzes un dekoratīvie elementi 

Piemēroti substrāti: betons, cements, koks un 

tā atvasinājumi, ķieģelis, ģipškartona klājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

balta krāsa 

Blīvums: 1,33 

Atvērtais laiks: 10 minūtes 20 ° C temperatūrā 

un 50% hu-mediāna. 

Noslēgt pēc 24 stundām. 

Nobeiguma konsekvence: ca. 100 kg / cm² 

 

SAGATAVOŠANA 

Atbalsta sagatavošana: 

Virsmai jābūt stiprai, sausai, tīrai, bez putekļi-

em, attaukotiem, neagriezošiem un saskaņā ar 

DTU un piemērojamajiem noteikumiem. 

Ģipša plākšņu balstiem ir nepieciešams ap-

metums. 

Vismaz vienam samontētajam materiālam jābūt 

porainam. 

Atkarībā no līmējamiem elementiem tie jālieto 

ar rokām vai pneimatiskiem aerosoliem, auklām 

vai spilventiņiem. Uzklājiet uzreiz pēc 

mērīšanas un piespiediet stingri, lai kliju 

izlīdzinātu dažas sekundes. Apkope ir tūlītēja. 

 

Dažādi komentāri: uzmanību var mainīt ar daži-

em spoguļiem. 

 

TĪRĪŠANA 

- svaiga produkta: ar ūdeni. 

- Sausais produkts: skrāpēšana. 

 

PATĒRIŅŠ 

 

12 metru garš kabelis ar 5 mm diametru. 

 

UZGLABĀŠANA 

18 mēnešus oriģinālā neiesaiņotā iepakojumā, 

sausā telpā un temperatūrā no + 5 ° C līdz + 

AFX 110 
Augstas izturības akrila hermētiķis. 

Tūlītēja saķere. Apdare. 
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30 ° C. 

DROŠĪBA 

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā 

www.quick-fds.com vai pieprasiet mums 

saņemt kopiju pa faksu. 

Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas 

standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst 

pārtraukt iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši 

pirmās izmantošanas un / vai atbalsta 

gadījumā, vietnei specifiski ierobežojumi vai 

īpaši vides ierobežojumi. Veikt piesardzības 

pasākumus pret mūsu drošības datu lapām. 

KONDICIONĒŠANA 

Code Packaging Quantity 

per pal-

let 

Barcode 

    3060778  310 ml 12    354921246

0 kārtridžs 6312 

 30607935 60 
kārtridžu 
kastīte ar 
310 ml 
kārtridžiem 

1  3549212475
666 

 30609591 24 
kārtridžu 
kartonu 
sadalītājs 
pa 310 ml 

1  3549212476
601 

                                                 

                     

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


