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TEHNISKO DATU LAPA 
OK-19/12/2014(1) 

 
Bostik PU140 

  PARKETAM 
 

Daudzpusīga parketa līme, piemērota visiem esošajiem koka un cietkoka 
parketiem līdz 23 mm biezumā un līdz 140 mm platumā 

 

PIELIETOJUMS 

BOSTIK PU140 vienkomponenta poliuretāna līme, kas paredzēta 
neapstrādāta vai rūpnieciski apstrādāta parketa (visu koksnes veidu un 
biezumu), cietkoksnes dēļu, mozaīkparketa, spundētu grīdas dēļu, 
šķērszāģēta koka, blīvināta koka ieklāšanai uz līdzenām plātnēm, 
anhidrīta klona, esošām keramiskajām grīdas flīzēm, saplākšņa, koka 
grīdām, metāla apšuvuma. 
Piemērots mākslīgā koka, lamināta grīdas segumu un grīdlīstu 
pielīmēšanai. 
Piemērots parketa ieklāšanai taisnajā rakstā, ‘skujiņā” un “blokos”. 
Piemērots līdz pat 140 mm platiem cietkoksnes dēļiem 

BOSTIK PU140 var izmantot kāpņu pakāpienu, kāpņu un kāpņu 
pretpakāpienu nostiprināšanai uz betona, metāla vai akmens 
pamatnēm. 
Piemērots sliekšņu, līstu, grīdlīstu pielīmēšanai. 
Piemērots arī jebkura veida apsildāmajām grīdām 

Lai pielīmētu rūpnieciski apstrādātu koka grīdu uz neabsorbējošām 
pamatnēm, lietojiet mūsu PU 2K (divkomponentu poliuretāna līmi). 

 
 
 

PRIEKŠROCĪBAS 
Gatava lietošanai un iestrādei 
Daudzfunkcionāla līme absorbējošām vai necaurlaidīgām pamatnēm 
Lieliska mitrumizturība (var tikt izmantots mitrās telpās: virtuvēs, vannasistabās) 
Nesatur šķīdinātājus un ūdeni 
Ilgs darba laiks 
Nav nepieciešams gaidīšanas laiks 
Elastīgs: izlīdzina spriegumus starp parketu un pamatni 
Slāpē triecientrokšņus 
Atjauno sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai izstiepšanas 
Apkārtējās vides un ultravioleto staru noturīgs 
Īpašais iepakojums maisiņos nodrošina ilgstošu uzglabāšanu un mazina līmes izšķērdēšanu 

 
 
 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

Līmes tips: vienkomponenta poliuretāns, tiksotropa pasta 
Krāsa: krēms 
Blīvums (NT 76.300): apm. 1.60 g/cm³ pie +23°C  
Cietība pēc Šora A: apm. 50 
Darba laiks: >1 stundai atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbcijas 
Sākotnējā pielipšana: apm. 1 stunda atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes 
absorbcijas 
Dēļu slogošana < līdz 2.30 stundas 
Pilnīga pielipšana: apm. 48 stundas 
Darba temperatūra: vēlams starp +10°C un +35°C. 
Sacietēšanas laiks lai varētu staigāt: apm. 24 stundas mājas apstākļos; 48 stundas 
augstas noslodzes vietās 
Slīpēšana un aizsargslāņa uzklāšana: pēc 4 - 7 dienām 
Sasaldēšanas/atlaidināšanas stabilitāte: līdz -20°C 

 
 
 

LIETOŠANA 
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SAGATAVOŠANA 

Sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem. Pamatnei jābūt veselai, izlīdzinātai, gludai, pastāvīgi 
sausai, tīrai no vecu līmju atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem. 
Klājot uz esošajiem grīdas segumiem pārliecinieties, vai tie ir cieši pielīmēti un notīrīti.  
Ieklājot garus dēļus īpaši jāpārbauda virsmas gludamība. Ja tā nav laba, tad, lai novērtu šo defektu, lietojiet 
specifiskos Bostik virsmas izlīdzināšanas maisījumus. 
Notīriet netīrumus, vasku, eļļu un citas pielipšanu traucējošas vielas. 
Ja nepieciešama pamatnes izlīdzināšana, izvēlaties piemērotus Bostik praimerus un Bostik izlīdzināšanas 
maisījumus. 
Visām pamatnēm jābūt ar atbilstošu mitruma noturību. Ja nav, tad jāuzklāj Bostik Eponal 336 Moisture Vapour 
Barrier slānis. 
Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet praimerim un pašizlīdzinošajam maisījumam nožūt. Līme ir 
piemērota līmēšanai uz visa veida pamatnēm, piemēram, betona, smilšu-cementa klona, saplākšņa*, 
skaidu plāksnēm*, metāla apšuvuma, keramiskajām flīzēm, anhidrīta klona*. 

* Tieša lietošana bez praimera 

LIETOŠANA 

Nogrieziet maisiņa stūri, pamazām izspiediet nepieciešamo līmes daudzumu uz pamatnes. Vienmērīgi uzklājiet 
līmi ar roboto špakteļlāpstiņu Pajarito n°69 (B12 vai B11 saskaņā ar TKB standartu). Neklājiet vairāk nekā jūs 
varat nosegt ar grīdas segumu pirms līme sakalst. 
Ja darba veikšanas laikā rodas ilgstošs pārtraukums, nolociet nogriezto maisiņa stūri lai novēstu jebkādu 
saskari ar apkārtējo gaisu un nodrošinātu, ka tiek izmantots viss iepakojuma saturs. 
Novietojiet koka grīdas segumu paredzētajā vietā un sitiet pa tā virsmu ar koka āmuru vai ar āmuru un 
parketa ieklāšanas bloku, tādejādi nodrošinot labu salaidumu. 
Noklājiet ar aizsargmateriālu parketu vai dēļus pēc katriem ieklātajiem 10 līdz 15 kvadrātmetriem. 
Starp parketu un sienām atstājiet vismaz 8 mm spraugu. Spraugas aprēķināšana: 0.15% no lielākās 
dimensijas, kas tiek noklāta ar grīdas segumu. Spraugu pēc tam nosedz ar grīdlīsti. 
Slīpēšana un apstrāde jāveic pēc krāsošanas darbiem. 

PIEZĪMES 

- Strādājiet tīrā vidē bez putekļiem. 
- Neuzsāciet parketa ieklāšanu, ja relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 65%. 
- Attaukojiet eļļainas koku šķirnes (piem., tīkkoks) ar acetonu. 
- Uzglabājiet parketu sausā vietā. 

TĪRĪŠANA 
Instrumentus un svaigus traipus var notīrīt ar acetonu vai vaitspirtu. 
Sakaltušus traipus var notīrīt tikai mehāniski. 

 
 

PATĒRIŅŠ 

900 līdz 1000 g/m² 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā traukā no +5°C līdz +35°C. Sasaldēšana/atlaidināšana: stabils līdz -20°C. 
Gadījumā, ja produkts ir sasalis, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-48 stundām. Samaisīt pirms 
lietošanas. 

 

IEPAKOJUMS 
 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

604944 21 kg plastmasas spainis, 3 x 7 kg maisiņi  3549212472580 

605125 7 kg plastmasas spainis 1 x 7kg maisiņš  3549212472825 

 

 

 

DROŠĪBA 
SVARĪGI: pirms uzsākt jebkādu darbu, kas saistīts Bostik PU 140 
izmantošanu, darbu veicējiem  rūpīgi jāiepazīstas  ar atsevišķu 
produkta drošības datu lapu.  
Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu  
www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu 
obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā 
lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, 
ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). 
Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu 
specifikācijas lapās. 
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