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TARBICOL MS ELASTIC 
VIENKOMPONENTA LĪME UZ MS POLIMĒRU BĀZES 

PARKETA IEKLĀŠANAI UZ JEBKĀDA VEIDA PAMATNĒM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIETOŠANAS JOMA 
 

Līme uz vienkomponenta MS polimēra bāzes 

tiek izmantota neapstrādāta vai lakota parketa, 

visu veidu un izmēru parketa dēļu ieklāšanai 

līdz 23 mm biezumā. Tiek izmantota: 

 

 Jebkāda platuma un garuma 

gabalparketam 

 Lakotam vai neapstrādātam parketam 

 Saliekamam parketam 

 Sāniski ieklātam parketam 

 Parketam ar palielinātu blīvumu 

 Visām koka sugām, arī skābardim, 

bērzam, bambusam 

 Masīvs līdz 170 mm platumā 

 
Parketa ieklāšanai uz dažāda veida uzsūcošām 

vai neuzsūcošām virsmām: betona, koka, 

metāla, flīzēm, anhidrīta izlīdzinošās kārtas. 

 

Ideāls eksotiskām koka sugām. 

 

 

 

 
TEHNISKIE RAKSTUROJUMI(1) 

Bāze MS polimērs 

Ārējais izskats: šķidra līme - pasta 

Blīvums 1,60 ±0,02 g/cmЗ. 

Laiks atvērtā 

stāvoklī 

apm. 40 minūtes 

+20 °C temperatūrā 

Krāsa gaiši brūna 

Galīgā 

saistīšanās 
pēc 24-48 stundām 

 

Ekspluatācijas uzsākšana 

Gājēju slodze - ap 
24 h, intensīva 

staigāšana - ap 48 h 

Gatavs ciklēšanai un 

slīpēšanai 

 

vismaz pēc 48- 

72 h 

Lietošanas 

temperatūra 
no +10 °С līdz +30 °С 

Patēriņš 700-1000 g/m2 

 
(1)Tehniskie raksturojumi ir sniegti temperatūras un relatīvā gaisa mitruma 

normālajām vērtībām, normāli uzsūcošām pamatnēm, lietojot ieteicamos 

darbarīkus. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

PAMATŅU VEIDI IEKLĀŠANAI: sagatavotas 

betona virsmas, izlīdzinošās kārtas uz cementa 

bāzes, KSP un finieris. 

  PRIEKŠROCĪBAS  
 

 Laba saķere 

 Mitrumizturīga (var lietot mitrās telpās) 

 Ātra saistīšanās 

 Piemīt skaņas izolācijas īpašības 

 Nesatur ūdeni: nedeformē koksni 

 Nesatur šķīdinātājus un izocianātus 

 Droša videi 

 Piemērota apsildāmām grīdām. 

 Pēc izžūšanas saglabā pastāvīgu elastīgumu 

-40 °С līdz +120 °С temperatūrā. 

 Ķīmiski inerta 
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PAMATŅU SAGATAVOŠANA 

 

Pamatnēm jābūt cietām, līdzenām, tīrām, 

sausām, bez putekļiem un taukiem. 

 

Virsmas mitrums seguma ieklāšanas brīdī 

nedrīkst pārsniegt 4 %. Ja mitrums ir lielāks par 

4 %, lietojiet sistēmu EPONAL 376. 

 

Betona plāksnes vai cementa izlīdzinošās kārtas 

jāsagatavo ar izlīdzinošajiem maisījumiem 

ROXOL. 

UZKLĀŠANA 

 
Līme Tarbicol MS Elastic tiek uzklāta ar roboto 

lāpstiņu B12 uz virsmas pamatnes, rēķinot 700-

1000 g/m2. Apžūšana nenotiek. 

 

Spraugām starp sienu un parketa dēlīšiem jābūt 

vismaz 8 mm lielām. Šī sprauga vēlāk tiks 

nosegta ar grīdlīsti. Spraugas aprēķina 

noteikums: 0,15 % no ar parketu sedzamās 

virsmas katra lielākā izmēra. 
(2)Apžūšanas laiks ir primārās plēves veidošanās 

(šķīdinātāju iztvaikošanas) laiks. 

 

Lai panāktu optimālo materiāla izmantošanas 

rezultātu, katram atsevišķam objektam 

ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas.  

Nelielas, taču pieļaujamas dažādu partiju 

tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar 

ražošanas tehnoloģiju. 

 

PIEZĪMES 

 
- Glabājiet parketu sausā telpā, aizvērtā 

iepakojumā. 

- Nelietojiet līmi, ja gaisa mitrums ir augst par 

65 %. 

- Vismaz 48 stundas pirms darbu veikšanas 

novietojiet parketu ieklāšanas vietā, lai 

līdzsvarotu mitrumu. 

- Apsildāmām grīdām: zemgrīdas apkure 

jāieslēdz vismaz 3 nedēļas pirms parketa 

ieklāšanas un jāizslēdz vismaz 48 stundas pirms 

tās. Apsildes temperatūra jāceļ pakāpeniski, 

tikai paejot nedēļai pēc ieklāšanas. 

- Līmei Tarbicol MS Elastic ir laba saķere. 

- Darbarīks no svaigas līmes tiek attīrīts ar 

acetonu. 

- Stingri ievērojiet parketa ražotāja ieteikumus. 

- Cieši aiztaisiet līmes iepakojumu pēc darbu 

beigām. 

 

GLABĀŠANA 

 
1 gads aizvērtā rūpnīcas iepakojumā, 

temperatūrā no +5 °С līdz +30 °С. Iztur 

sasalšanu līdz -10 °С. 

 
IEPAKOJUMS 

3 paketes pa 7 kg - plastmasas spainis 21 kg. 

 
 

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu 

rezultātiem un kompānijas Bolstik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja 

profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un 

pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus 

iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, 

jārīkojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai 

celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli 

nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt 

procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs 

neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai  

ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu.  Kompānija Bostik patur 

tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot 

par to. 

 

 
Bostik LLC 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BOSTIK» 127018 
Maskava,  Dvinceva iela 12, korp. 1 
Tālr.: (495) 787 31 71                   Fakss: (495) 787 31 72   

E-pasts: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

   BOSTIK HOTLINE  

 
Smart help +7 495 787 31 71 
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