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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

BOSTIK ROLL MT35 
  KONTAKTLĪMES 

 

 

PIELIETOJUMS 
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 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
- Krāsa: balta. 

- Līmlentes veids: divpusēja līmlente uz polietilēna plēves pamatnes. 

- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°Clīdz +140°C. 

- Biezums: 0,9 mm. 

- Ruļļa platums: 35 mm. 

- Ruļļa garums: 25 metri. 

 

LIETOŠANA 
BRĪDINĀJUMI 

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem. 

- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%. 

- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma.  
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- 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.  

 

 



LIETOŠANA 

Savienojuma stiprība ir atkarīga no kontakta daudzuma ar līmi.  

Metāla kāpņu izvirzījumi  

Pirms kāpņu izvirzījumu uzstādīšanas ir jānoņem visi esošie aizsardzības materiāli.  

Ja pakāpiena forma neatbilst kāpņu izvirzījuma formai un to nav iespējams pielāgot, mūsu izstrādājumu uzstādīšana nav ieteicama.    

Nemēģiniet uzstādīt kāpņu izvirzījumu, ja nav iespējams panākt precīzu atbilstību, jo īpaši vietā, kur izstrādājuma gals saskaras ar 

pakāpiena malu.   Skatiet kāpņu izvirzījumu un aizsardzības elementu ražotāja lietošanas norādījumus.  

Pirms BOSTIK MT35 uzklāšanas noslaukiet visu kāpņu izvirzījuma profila aizmuguri ar denaturētu spirtu, lai notīrītu taukus, eļļu, vasku 

un citus netīrumus. Uzklājiet lenti visā platumā abās aizmugures pusēs.  Kad kāpņu izvirzījums ir gatavs uzstādīšanai, noņemiet 

aizsargājošo papīru un uzstādiet to paredzētajā vietā.  

Parketa sākuma rindas  

Atritiniet uz uzklājiet BOSTIK MT35 lenti uz pamatnes, lai tā būtu paralēli grīdas segumam. Atkarībā no dēļa platuma vairākas lentes 

loksnes var novietot vienu blakus otrai. Piespiediet aizsargājošo papīru visā izmērā, lai likvidētu gaisa burbuļus un nodrošinātu saķeri 

visā platībā. Noņemiet aizsargājošo papīru un piespiediet pirmo koka dēļu rindu.  Pēc tam uzstādīšanu var turpināt kā parasti, 

izmantojot Bostik koka grīdas segumu līmi.  

Spoguļi  

Spoguļa aizmugures virsmai un pamatnei ir jābūt tīrai un bez piesārņotājiem.  BOSTIK MT35 uzklāj uz spoguļa aizmugures virsmas, 

vadoties pēc šāda aprēķina: 10 cm garums = līdz 2 kg spoguļa svara.  

  

Liftu apdare  

BOSTIK MT35 izmanto lamināta paneļu stiprināšanai pie liftu sienām. Savienojamajām virsmām ir jābūt tīrām un bez piesārņotājiem. 

 

 

PATĒRIŅŠ 
1 rullis = 25 metri 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 
Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā pie temperatūras no +10°C līdz +30°C. Sargāt no mitruma. 

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30607843 Rullis 35 mm x 25 m 8 3549212475451 

 

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 sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu 

www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

http://www.bostik.fr/
mailto:gsc@gsc.lv
http://www.gsc.lv/

