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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

BOSTIK ROLL SD50 
KONTAKTLĪMES 

 

Plāna līmlente PVC segumu ieklāšanai dušu telpās medicīnas 

iestādēs.  

 

 

 

PIELIETOJUMS 
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. 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
- Krāsa: caurspīdīga. 

- Līmvielas veids: divpusējs sintētisko sveķu pārklājums uz caurspīdīgas plēves.  

- Plēves veidošanās laiks: nav jāgaida, lietojams uzreiz.  

- Atvērtais laiks: ieklāšanu veikt pakāpeniski. 

- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +120°C. 

- Ruļļa platums: 48 mm. 

- Ruļļa garums: 50 metri. 
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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. 

PAMATNES 

- Sienu pamatnes1 : ģipškartons, ģipša apmetums, apmetums.  

- Betona virsmas. 

- Cementa klons.  

- Anhidrīta klons1.  

- Esoši grīdas segumi.  

- Kokskaidu plāksnes, saplāksnis vai OSB31.  

- Metāla un citas neabsorbējošas virsmas.  

- Saderīga ar zemgrīdas apkures sistēmām (arī elektrosistēmām).  

1Porainas pamatnes vispirms jāgruntē Bostik praimeri. 

   

LIETOŠANA 

Atritiniet lenti uz sienas vai grīdas. Piespiediet un piegludiniet aizsargājošo papīru visā izmērā, lai likvidētu gaisa burbuļus un 

nodrošinātu saķeri visā platībā. Noņemiet aizsargājošo papīru un piespiediet grīdas vai sienas segumu.  

BOSTIK ROLL SD50 ir īpaši izstrādāta izliektiem un ieliektiem stūriem, kā arī redukcijas profiliem sienas apakšējā daļā. 

 

PATĒRIŅŠ 
1 rullis = 50 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 

30607859 Rullis 48mm x 50 m 5 3549212475574 

 

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. 

 

 

 
Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex – 

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr 

Izplatītājs Latvijā: SIA “Grīdas Segumu Centrs” – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 – 

e-pasts: gsc@gsc.lv  - www.gsc.lv 
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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/

