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anulē un aizvieto iepriekšējo redakciju  

 

BOSTIK ROLL RF50 / RF100 

KONTAKTLĪMES 

 

Noņemama līmlente, kas īpaši peredzēta elastīgo grīdas 
segumu fiksēšanai remontdarbu laikā.  

 

PIELIETOJUMS 
 

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.  

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
• Krāsa: caurspīdīgs adhezīvs uz balta auduma.  

• Līmes tips: iepriekš uzklāts slānis uz sintētisko sveķu bāzes, uz mikroperforēta smalka tīkla.  

• Apžūšanas laiks: nav.  

• Laiks atvērtā stāvoklī: atvērt pakāpeniski, noņemot aizsargpapīru.  

• Apstrādes laiks: neierobežots (pirms aizsargpapīra noņemšanas).  

• Var sākt staigāt: nekavējoties.  

• Ruļļa platums: RF 50: 48 mm / RF 100: 96 mm.  

• Ruļļa garums: 25 metri. 

LIETOŠANA 

BRĪDINĀJUMI 

- Pamatnei jābūt cietai, līdzenai, veselai, sausai, tīrai, bez putekļiem un taukiem. 

- Lietošanas apstākļi: temperatūra +10 līdz +30°C / relatīvais mitruma zem 70%. 
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 - Ruļļi jāuzglabā sausās, vēsās telpās sargājot no tiešas saules staru iedarbības.  

PIEMĒROTĀS PAMATNES 

- Daļēji elastīgas plāksnes ar vai bez azbesta.  

- Vecas izlīdzinātas pamatnes.  

- Kokskaidu plātnes, saplāksnis vai OSB3. 

-  Metāla un neabsorbējošas pamatnes.  

Citas pamatnes: lūdzu konsultējieties ar mums.   

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Pārbaudiet esošā grīdas seguma stāvokli, tam jābūt pielīmētam un nostiprinātam pie pamatnes. Notīriet visu virsmu ar sārmainu 

šķīdumu, pēc tam noskalojiet ar ūdeni. Visi virsmas defekti uz esošajām pamatnēm ir iepriekš jānovērš. 

 LIETOŠANA 

Lai pārbaudītu saķeri ar sagatavoto pamatni, jāveic tests.  Darbi jāveic saskaņā ar seguma ražotāja uzstādīšanas instrukcijām.  

Līmlentes jāuzglabā kopā ar segumiem. 

Seguma nofiksēšana paredzētajā vietā:   

Atritiniet un izklājiet BOSTIK ROLL RF50 līmlenti uz grīdas vajadzīgajā vietā, nenoņemot aizsargpapīru.  Izvietojiet seguma daļas. 

Paceliet tās un noņemiet aizsargpapīru.  Uzlieciet seguma daļas uz līmlentes.  Piespiediet un nolīdziniet .  

 Seguma daļu savienošana :   

Izklājiet BOSTIK ROLL RF100 uz grīdas, precīzi seguma daļu savienojuma vietās.  To malām jāsavienojas tieši līmlentes vidū. Paceliet 

seguma daļas.  Noņemiet aizsargpapīru no BOSTIK ROLL RF100. Uzlieciet daļas uz līmlentes un nolīdziniet.  

 ŠUVJU  SAKAUSĒŠANA  

Šuvju sakausēšanu var veikt uzreiz pēc  grīdas seguma ieklāšanas.  

  DEGUMA DEMONTĀŽA  

 Demontāža notiek viegli un ātri pat pēc vairākiem gadiem. Jaunus grīdas segumus var ieklāt uz tās pašas pamatnes pēc attīrīšanas.   

 

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 

30607860 Rullis RF50 48 mm x 25 m 6 3549212475598 

30607861 Rullis RF100 96mm x 25 m 3 3549212475611 

 

 

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 

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/

