
  
 

Bostik speciālās līmlentes. 
 

  
  

  

30607844 
30607845 
30607846  

  
  

25 mm  
50 mm 
85 mm  

Bostik  
Roll 25 /50 /85  

Armēta līmlente grīdlīstu, noseglīstu un aksesuāru pielīmēšanai.   
Bostik® ROLL 25-50-85 ir armēta līmlente, kas piemērota visu veidu grīdlīstu, noseglīstu, aksesuāru 
un sienu aizsargu piestiprināšanai pie sienām un grīdas, piemēram:  

• elastīgo grīdas segumu grīdlīstēm (PVC, gumijas, linoleja); 

• profiliem un atbalsta līstēm;  

• tekstila grīdas segumu grīdlīstēm (paklāju un adatoto); 

• cietām PVC grīdlīstēm (ar iekšpusē uzstādītiem elektrības vadiem...), elektrības penāļiem;  

• koka grīdlīstēm;  

• sienu aizsargplākšņu stiprināšanai slimnīcās;  

• EPDM membrānu līmēšanai pie balstiem.  
Lietošanai tikai iekštelpās. 
Priekšrocības:  

• Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.  
• Gatava lietošanai.  
• Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.  
• Laba saķere un spēcīgs savienojums.  
• Ilgs iestrādes laiks.  
• Daudzveidīgs pielietojums.  
• Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).  
• Ātra un vienkārša lietošana.  
• Tūlītēja sacietēšana.  
• Izcila liptspēja.  
• Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.  

 Glabāšanas laiks: 18 mēneši 

  



  
  

  

30607857   
  

240mm    Bostik  
Roll 240 

Armēta līmlenta elastīgo grīdas segumu ieklāšanai.  
Bostik® ROLL 240 ir armēta līmlente, kas paredzēta visa veida elastīgo grīdas segumu ieklāšanai: PVC, 
gumijas, linoleja, tekstilmateriālu. Lietošanai uz visu veidu pamatnēm (betona, smilšu/cementa 
klona, izlīdzinošajiem maisījumiem, grīdas flīzēm, metāla loksnēm, slīpētām krāsotām virsmām, 
grīdas kategorijas saplākšņa, parketa un koka). Piemērota arī aizsargplākšņu uzstādīšanai pie 
slimnīcu iekštelpu sienām. Lietojams tikai iekštelpās. Priekšrocības: .  

• Sausā kontakta līme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem. 

• Bez šķīdinātājiem, vāja smarža. 

• Laba saķere un spēcīgs savienojums. 

• Ilgs iestrādes laiks. 

• Daudzveidīgs pielietojums. 

• Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai). 

• Ātra un vienkārša lietošana. 

• Tūlītēja sacietēšana. 

• Izcila liptspēja. 

• Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.  

• Salizturīga. 

Glabāšanas laiks: 18 mēneši  

  

 

  
  

30607843  35 mm  Bostik 

Roll MT 35 
Daudzfunkcionāla augstas veiktspējas līmlente: pakāpieniem, spoguļiem, montāžas 
darbiem.  
Divpusēja, uzputota montāžas līmlente universālai lietošanai - dekorēšanai, iekštelpu apdarei: 

metāla kāpņu izvirzījumiem, sliekšņiem, līmētā parketa (pirmā dēļa) ieklāšanai, spoguļiem un 

dekoratīvajiem elementiem, paneļiem, moldingiem, liftu apdarei (lamināta sienas paneļu 

uzstādīšanai). 
Priekšrocības: 

- Tūlītēja un ilgstoša sastiprināšana. 

- Aizpilda virsmas nelīdzenumus.  

- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.  

- Tūlītēja efektivitāte.  

- Augsta galīgā savienojuma stiprība.  

- Daudzpusīgs pielietojums.  

- Nesatur šķīdinātājus un ftalātus.  

- Saderīga ar zemgrīdas apkures sistēmām (arī elektrosistēmām).  

- Trokšņa un vibrācijas slāpēšana.  

- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase. 

- Nav uzliesmojoša.  

Glabāšanas laiks: 18 mēneši 

  



  
 

30607860 
30607861  

50 mm 
100mm  

Bostik  
Roll RF 50 / RF 
100 

Noņemama līmlente, kas īpaši paredzēta elastīgo grīdas segumu fiksēšanai 

remontdarbu laikā. 
Viegli demontējama līmlente, kas īpaši izstrādāta elastīgo grīdas segumu fiksēšanai remontdarbu 

laikā. Nodrošina seguma noturēšanu paredzētajā vietā (BOSTIK ROLL RF 50), kā arī seguma daļu 

savienošanu (BOSTIK ROLL RF 100). Galvenokārt paredzēta homogēnu, heterogēnu PVC un VER 

grīdas segumu pielīmēšanai.  

Priekšrocības: 

- Viegla un precīza ieklāšana, var pārvietot, ja nepieciešams.  

- Mikroperforētais tīkls: izvairieties no burbuļu veidošanās pielīmēšanas laikā.  

- Tūlītēja šuvju sakausēšana.  

- Nemaina segumu izskatu laika gaitā.  

- Saderīga ar ūdens apsildāmajām grīdām.  

- Pielāgota P2/P3 segumiem.  

- Neuzliesmojoša.  

- Bez šķīdinātājiem, bez ftalātiem.  

- Zema gaistošo organisko savienojumu emisija: A+ klase / emisijas kods EC1 Plus.  

- Atbilst LEED un BREEAM prasībām.  

Glabāšanas laiks: 18 mēneši  

  

 

  
  

30607859  50 mm Bostik  
Roll SD 50 

Plāna līmlente PVC segumu ieklāšanai dušu telpās.  
Plāna līmlente, kas īpaši izstrādāta PVC segumu ieklāšanai dušu telpās, slimnīcās, pansionātos un 
veselības aprūpes iestādēs. Aizstāj neoprēna līmes uz šķīdinātāju bāzes.    

Savieno PVC sienas segumu stūrus (izliektus un ieliektus).  

Savieno redukcijas profilus un atbalsta profilus. 

Priekšrocības: 

- Tūlītēja saķere un ilgstošs savienojums.  
- Ārkārtīgi plāna, neredzama caur sienas segumu.  
- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.  
- Iespējama tūlītēja PVC sakausēšana.  
- Neietekmē PVC grīdas segumus.  
- Nav uzliesmojošs.  
- Nesatur ftalātus un šķīdinātājus.  
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase / emisijas klase EC1 
PLUS.  
- Atbilst LEED un BREEAM prasībām.   
Glabāšanas laiks: 18 mēneši  

  



  
  

  

30607858  
  

740mm Bostik 

Roll 740 
Īpaša sausās līmes sistēma grīdas segumiem.   
Bostik® ROLL 740 ir īpaša sausā līme, kas piemērota visu veidu grīdas segumu ieklāšanai uz vecām 

un jaunām pamatnēm, piemēram:  

-    Homogēni un heterogēni PVC. 

-    VER. 

- Sintētiskie tekstila grīdas segumi – ar filca pamatni, uzputotu pamatni, sintētiskās džutas 

pamatni un adatotie. 

- Citu materiālu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums. 

Piemērots arī pagaidu grīdas segumu ieklāšanai: izstādēm, pasākumiem, veikaliem. Dod iespēju pēc 
tam viegli demontēt grīdas segumu un līmi vienā piegājienā. 

Priekšrocības:  
- Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem  

- Gatava lietošanai  

- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža  

- Augsta saķere un spēcīgs savienojums  

- Ilgs iestrādes laiks  

- Daudzveidīgs pielietojums  

- Ātra un vienkārša lietošana  

- Tūlītēja cietēšana 

- Iespējama tūlītēja sakausēšana 

- Neatstāj pēdas, vēlāk noņemot  

- Nav pašuzliesmojošs. 

- Nesatur šķīdinātājus, nesatur phtalātus. 

- Zema GOS emisija: klase A+ / Emisijas kods EC1 Plus. 

- Atbilst LEED un BREEAM kritērijiem. 
Glabāšanas laiks: 18 mēneši 

  

 


