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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

BOSTIK PU 39 
MŪRĒŠANA / KRĀSOŠANA 

 

Poliuretāna hermētiķis. 

Deformācijas šuvēm, hermetizēšanai, blīvēšanai, līmēšanai. 

 

 

PIELIETOJUMS 
Vienkomponenta poliuretāna hermētiķis  deformācijas un blīvēšanas šuvēm. Pielīp pie lielākās daļas no celtniecībā 

izmantojamiem materiāliem. Marķējums SNJF. Blīvējums un pilnīga hermētika būvniecības elementiem - elastomēra tipa 

hermētiķis, 25E klase - uz betona un alumīnija var lietot bez gruntēšanas.  
Deformācijas un konstrukciju šuvēm.  
Mūra, starpsienu, koka un metāla ārējo galdniecības izstrādājumu, kuģu, virsbūvju spraugu blīvēšana. 

Plaisu novēršanai.  

Jumtiem: dakstiņi, jumta sloksnes u.c.  

Līmēšanai.  

 

PRIEKŠROCĪBAS 
• Marķējums SNJF - fasādēm 25E klase.  

• Izmantošanai iekštelpās/ārdarbiem.  
• Lieliska izturība pret atmosfēras iedarbību un novecošanos.  

• Izturīgs pret ķīmisku vielu un sāls iedarbību.  

• Izturīgs temperatūrā no -20°C līdz + 80°C  

• Ļoti augsta adhēzija.  

• Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot*.  

• Lieliska adhēzija bez grunts ar betonu, mūri, alumīniju, koku, stiklu, PVC.  

   

* Ņemot vērā lielo krāsu daudzveidību tirgū,  pirms jebkuras produkta izmantošanas, kas vēl nav pārbaudīts, ir svarīgi veikt 
saderības pārbaudes.  

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

• Krāsas: balts - pelēks - brūns - melns - bēšs  

• Retikulācijas ātrums: apm. 3,5 mm 24 stundās.  

• Cietība pēc Šora A: apm. 35  

• Izstiepšanās deformējot: > 250%  

• Lietošanas temperatūra: no + 5°C līdz + 40°C   

• Ekspluatācijas temperatūra: no -20°C līdz + 80°C  

 
LIETOŠANA 

VIRSMAS  

 

 



Visos gadījumos pamatnēm jābūt tīrām, sausām, veselām, attīrītām no putekļiem un attaukotām. Noņemiet visas 

drupanās vai slikti pielipušās daļas  

  

UZKLĀŠANA  
Blīvēšana:  
Izmantojot rokas pistoli, hermētiķi uzklāj uz blīvējamās virsmas pamatnes, ja nepieciešams, līdz pat savienojuma apakšdaļai. Pēc 

uzklāšanas 10 minūšu laikā nogludināt hermētiķa joslu ar špakteļlāpstiņu, kas iemērkta ziepjūdenī. Lai saglabātu labu saķeri, sekojiet, 

lai tas nenokļūst starp hermētiķi un saskares virsmu.  
Parasti jāņem vērā DTU un spēkā esošos profesionālos noteikumus.  

Skatīt DTU 44.1 Fasāžu savienojumu izolācija, izmantojot hermētiķi.  

  
Līmēšana:  
Uzklāt joslas vai valnīšu formā, saspiest un ļaut polimerizēties.  
Pēc nepieciešamības atbalstīt elementus.  
Nemainīt fiksāciju un nepakļaut savienojumu jebkādai iedarbībai nākamo 12 stundu laikā. Cietēšanas ilgums ir no 24 līdz 

48 stundām.  

  

IZTURĪBA:  
Izturīgs pret biežu vai ilgstošu saskari ar sālsūdeni un lielāko daļu tīrīšanas līdzekļu ūdens šķīdumos. Uz 

laiku izturīgs pret ogļūdeņražiem, vājām skābēm un atšķaidītiem sārmiem. Nav piemērots saskarei ar 

hlorētu ūdeni. 

 

 TĪRĪŠANA: 

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.  

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 
No viena kārtridža apmēram 6 metri 10x5 mm šuvei vai 12 metri šuvei diametrā 5 mm. 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 
Līdz 15 mēnešiem oriģinālā slēgtā iepakojumā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala. 

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30600300  Balta - 300 ml plastmasas kārtridžs   12  3549212463809  

30600301  Pelēka - 300 ml plastmasas kārtridžs 12  3549212463816  

30600302  Melna - 300 ml plastmasas kārtridžs  12  3549212463823  

30600303  Brūna - 300 ml plastmasas kārtridžs  12  3549212463830  

30606200  Bēša - 300 ml plastmasas kārtridžs 12  3549212473921  

 

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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Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības 

datu lapas  un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu. 
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