
 

 
 

 

30176194 
30176195 

 
 

5 kg 
25 kg 

Eponal 336 2-komponentu mitruma barjera/izolācija pirms mīksto un cieto grīdas segumu 
ieklāšanas.  
Lieto uz betona pamatvirsmām pirms parketa, linoleja, gumijas, paklāju, flīžu u.c. 
ieklāšanas. Gan jaunbūvēs, gan renovācijā uz vecām betona virsmām, uz vecām flīzēm, uz 
metāla. Eponal 336 tiek rekomendēta visos gadījumos, kad pastāv iespēja, ka no apakšas 
varētu pacelties mitrums vai arī gadījumos, kad nav laiks gaidīt kamēr jauns betona segums 
izžūst.  
Priekšrocības: 

• Uz veca vai jauna cementa, uz vecām flīzēm 

• Efektīvs, homogēns un izturīgs materiāls neatkarīgi no tā kāds ir mitruma līmenis 
pamatvirsmā (līdz pat 100%) 

• Eponal 336 veido ļoti stipru sasaisti ar pamatvirsmu 

• Palīdz pārveidot telpu nozīmi, piemēram, ražošanas telpas pārveidot par biroju 
telpām 

• Lieto uz mitrām virsmām (bet ne pilošām/slapjām) 

• Bez šķīdinātājiem, ar ļoti zemu VOC (gaistošas organiskās vielas), A+ 

• Nav rukuma 

• Pretojas negatīvajam spiedienam 
Glabāšana: 2 gadi 

 

 
 

 

30603313 
30603289 

 

7 kg 
25 kg 

Bostik 
TARBICOL KPA 

Universāla parketa līme ar spirta šķīdinātāju. 
Vienkomponenta parketa līme uz sveķu bāzes ar spirtu kā šķīdinātāju. Piemērota lai līmētu 
dēlīšu parketu (tajā skaitā apstrādātu) un lokšņu parketu līdz 22 mm biezumam. Lieto 
mozaīkas parketa līdz 8 mm, spundēto daudzslāņu dēļu līdz 15 mm, finiera, OSB, DSP un 
korķa pielīmēšanai uzklājot līmi pa visu pamatvirsmu. Piemērota līmēšanai uz porainām 
minerālu virsmām kā arī uz droši nostiprinātām koka konstrukcijām (tajā skaitā betons, 
anhidrīts, finieris, DSP, DVP, OSB).  
Piemērota iekšdarbiem. 

• Līme nesatur ūdeni un to var lietot līmējot parketu, kurš ir jūtīgs pret mitrumu 

• Piemērota siltajām grīdām 

• Līmei ir stipra adhēzija un tā ātri izžūst 
Krāsa – bēša 
Glabāšana: 2 gadi 

 



 

 

2645 300 ml Bostik LIM/TÄT 
PLUS 

Lim-o-Tat ir gaisā žūstoša 1-komponenta līme/hermētiķis. 
Lim-o-Tat ir plaša pielietojuma iespējas dažādās nozarēs, tādās kā montāžas līme 
celtniecībāu.c.Lai līmētu un hermetizētu šuves dažādiem lokšņu materiāliem un ventilācijas 
iekārtās. Līme labi saistās ar koku, skaidu plati, apmetumu, laminātu, flīzēm, akmeni, 
ķieģeļiem utt. Līmei ir speciālas īpašības, kas tai nodrošina LIELISKU SASAISTI ar 
metāliem, tādiem kā nerūsējošais tērauds, cinkotais skārds, alumīnijs utt. Līmi uzklāj līniju 
veidā un tā neveido “diegus”. Līmēt var visdažādākajos apstākļos gan iekšdarbos, gan 
ārdarbos. Stipra pielipšana pie lielākās daļas no materiāliem, pat pie aukstām, mitrām un 
eļļainām virsmām. Līmētai šuvei ir liela izturība un tā ir nedaudz elastiska ar labu izturību 
pret ūdeni, salu un karstumu. 
Līmi uzklāj uz virsmas un 5 minūšu laikā līmējamie priekšmeti ir stingri jāsaspiež kopā. 
Parasti līmētais savienojums turas kopā tūlīt pēc saspiešanas. Žūšanas laiks var būt 
robežās no 1 – 24 stundām atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem. Galīgā cietība tiek 
sasniegta 4 – 5 dienu laikā. 
Darba temperatūra no -5°C līdz +25°C  
Krāsa: bēša. 
Līmes nevajadzīgās atliekas vai smērējumus var noņemt ar acetonu vai terpentīnu.  
Līme ir degoša. Telpās nepieciešams lietot efektīvu ventilāciju vai lietot A2 tipa respiratoru.  
Glabāšana: 2 gadi 

 

 
 

 

30042423 5 kg Bostik 
PRIMASOL R 

Augstas veiktspējas grunts grīdām un sienām iekšdarbos/ārdarbos, bez gaistošiem 
šķīdinātājiem.  
Lietošanai gatava grunts lai uzlabotu virsmu izlīdzinošo materiālu saistību ar tādām 
pamatvirsmām kā: 

• Betona paneļi un cementa virsmas, absorbējošas un stipri absorbējošas 

• Betona virsma izlīdzināta ar “helikopteru” 

• Vieglbetona javas virsmas 

• Izlīdzinošie slāņi 

• Vecas flīzes, grīdas flīzes, keramikas flīzes 

• Akrila līmes, neoprēns, sintētiskie sveķi, bitums 

• Kalcija sulfāta javas (anhidrīds) 

• Grīdas reģipsis (sausais klons)  

• Skaidu plātnes un saplāksnis (CTB-H, CTB-X) 

• Parkets – sazinieties ar mums 
Uz sienām: 

• Ģipškartona loksnes gan parastās, gan mitruma izturīgās 

• Starpsienas ar ģipša lokšņu segumu 

• Ģipša apmetums un ķieģeļu sienas 
Universāls materiāls kurš veic dubultu funkciju: 

• Regulē absorbējošu pamatvirsmu porainības pakāpi 

• Nodrošina salīmēšanos/saistību ar blīvu virsmu 

• Palielina un nodrošina izlīdzinošo kārtu saistību ar pamatvirsmu 

• Tas ir saistošs materiāls daudzām virsmām 

• Viegli izmantot: lietojot rullīti 

• Bez smakas: var lietot jebkādās telpās 
Krāsa: balta 
Tilpumsvars: 1.05 ± 0.01 
Izlīdzinošais segums ir jāuzklāj ne vēlāk kā 12 stundas pēc PRIMASOL R uzklāšanas.  
Žūšana: Apmēram 30 minūtes uz absorbējošām virsmām un 1 – 1.5 stundas uz blīvām 
virsmām. Izžuvusi grunts ir caurspīdīga. Darba temperatūra ir no +10°C līdz +25°C. Baidās 
no sala. Var atsaldēt bez kvalitātes zuduma ja temperatūra nav bijusi zemāka par -5°C. 
Patēriņš: 90 – 150 g/m². 
Glabāšana: 1 gads maksimums.  

 



 

 

30821499 17 kg Bostik 
NIBOFLOOR PK 
100 

Hibrīdu līme parketa pielīmēšanai.  
Priekšrocības: 

• Nesatur šķīdinātājus un silikonu 

• Universāla un droša pielietošana 

• Nesatur ūdeni – nav risks, ka koksne varētu uzbriest 

• Pēc polimerizācijas līme paliek elastīga  

• Bez smaržas 

• Gatava lietošanai 
1-komponenta līme elastīgai mozaīkas, divu un trīs kārtu gatava parketa pielīmēšanai 
saskaņā ar DIN EN 13489 gan uz absorbējošām, gan uz blīvām pamatvirsmām tādām kā 
betons, kalcija sulfāta grīdas un grīdu špakteļmasām. 
Krāsa: bēša 
Tilpumsvars: 1.75 g/cm3 
Atvērtais laiks / darba laiks = aptuveni 40 minūtes (+23°C / 50% RH) 
Patēriņš robežās no 750 g/m² līdz 1250 g/m² 
Var staigāt pēc 24 – 48 stundām 
Var izmantot uz siltajām grīdām 
Tīrīšana: nesacietējušu līmi ar šķīdinātāju SOLVENT 250 
Glabāšana: 6 mēneši 

 

 

 
 

30604944 
 

21 kg Bostik PU 140 1-komponenta parketa PU līme lakotam un nelakotam parketam. Cietā parketa grīdas 
dēļiem līdz 140 mm platumā.  
Visu tipu neapstrādātam parketam, visiem biezumiem, lielām gropēm, mozaīkas un citiem 
parketu veidiem uz vecām flīzēm, koka grīdām, metāla, betona, utt. Peldošās grīdas un 
lamināts. Kāpņu malas, koka pakāpieni uz betona, metāla vai akmens. Palodzes un 
grīdlīstes. Uz porainām vai blīvām pamatvirsmām.  
Priekšrocības: 

• Gatava lietošanai, viegli ieklāt 

• Piemērota gan blīvām, gan porainām virsmām 

• Var līmēt tūlīt pēc uzziešanas uz grīdas 

• Pastāvīgi elastīga 

• Stipri samazina troksni, skaņu 

• Uz visu tipu apsildāmām grīdām 

• Izcila pretestība ūdenim un mitrumam (vannas istabas, virtuves, utt.) 

• Ļoti zemas VOC un MDI (izocianāti) emisijas 

• Praktisks 7 kg iepakojums. 
Tilpumsvars: 1.6. Patēriņš: 1000 – 1400 g/m². 
Glabāšana: 1 gads 

 



 

 

30607480 
balts 

30607479 
c-dīgs 

30607481 
pelēks 

 
 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 

SIL 60 Sanitaire 
Neutral 

Neitrāls silikona hermētiķis. Pretpelējuma, īpaši piemērots lai lietotu uz sintētiskām 
pamatnēm. Lai aizpildītu šuves mitrās telpās: gar vannas malām, dušās, dušās kabīnēs, 
izlietnēs utt. Šuves starp grīdu un sienu.  
Priekšrocības: 

• Bez smaržas/smakas 

• Bez skābes (nekorodē metālus) 

• Laba izturība pret mitrumu, karstumu un mazgāšanas līdzekļiem 

• Bez gruntēšanas lieliska pielipšana uz gludām un blīvām virsmām tādām kā: 
keramika, tērauds, alumīnijs, akrils, PVC, epoksīdi, poliesters, polikarbonāts 

Krāsas: balta, pelēka un caurspīdīga 
Temperatūras izturība: -40°C līdz +140°C. 
Glabāšana: 12 mēneši 
 
 
 

 

 
 

 

30606876 
balts 

 

290 ml MSP 112 Paredzēts izmantošanai visiem kokmateriāliem, visām koku sugām. 
Hibrīdu bāzes montāžas līme EXTRA ātrai dažādu materiālu no koka, metāla, PVC 
pielīmēšanai uz dažādām pamatnēm gan iekšdarbos, gan ārdarbos (izņemot polietilēnu un 
polipropilēnu). Arī uz mitrām virsmām. ULTRA spēcīgs savienojums. Ļoti ātri nožūst. 
Izturīga pret straujām temperatūras maiņām un UV stariem. Bez šķīdinātājiem, bez 
smaržas.  
Priekšrocības: 

• Elastīga līme 

• ULTRA izturīga savienojuma vieta 

• Žūst 4 reizes ātrāk nekā parastas līdzīgas līmes 

• Augsta izturība pret pārraušanu 
Visu tipu koksnes: saplāksnis, ozols, skābardis, bērzs, OSB3, bambuss, visas eksotiskās 
koku sugas.  
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 

30607961 
balts 

30608013 
c-dīgs 

310 ml 
 

310 ml 

SIL 50 Sanitaire Speciāls etiķskābes celtniecības hermētiķis. Ļoti plašs pielietošanas spektrs. Augsta 
izturība pret pelējuma veidošanos. Mitrām telpām. Emaljas, flīžu šuvju hermetizācijai 
vannas istabās.  
Priekšrocības: 

• Elastīgs 

• Laba izturība pret mitrumu, karstumu un mazgāšanas līdzekļiem 

• Izturība pret vibrācijām un temperatūras maiņu no -20°C līdz +80°C 

• Lieliska pielipšana bez gruntēšanas uz tīrām un blīvām virsmām 
Krāsas: balta,caurspīdīga. 
Glabāšana: 18 mēneši 

 



 

 

30136882 
balts 

30136872 
c-dīgs 

30137691 
melns 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 

SIL 85 Glass Etiķskābes hermētiķis stiklošanai un spoguļiem. Šuvju noblīvēšanai ap durvīm un 
logiem. Īpaši piemērots šuvēs ar lielu iespējamu kustību (stikls/spoguļi). Uzlīme SNJF 
Stiklošana – pirmās kategorijas elastīgs hermētiķis – uz stikla un alumīnija bez 
gruntēšanas. Blīvēšanas un montāžas savienojumi uz stikls/koks, stikls/stikls, 
stikls/alumīnijs, alumīnijs/alumīnijs.  
Priekšrocības: 

• Sertifikāts SNJF Stiklošana G25E 

• Iekšdarbiem/ārdarbiem 

• Lieliska izturība pret atmosfēras apstākļiem un novecošanos 

• Viegli strādāt 

• Izturīgs pret vibrācijām un temperatūru robežās no -50°C līdz +150°C 

• Lieliska pielipšana bez gruntēšanas pie stikla, alumīnija, keramikas, koka 
Krāsas: balta, caurspīdīga. 
Glabāšana: 12 mēneši  
 

 

 

 

30138281 
balts 

30138271 
c-dīgs 

30138291 
pelēks 

30138301 
pelēks/akm 

30139321 
melns 

 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 

SIL 95 Building Neitrāls silikona hermētiķis. Kustīgām šuvēm. Hermetizē šuves sienās, metāla 
konstrukcijās, koka, PVC u.c. sintētisko materiālu šuves (ABS, poliesters). Lieto stiklošanas 
darbos un galdniecības izstrādājumiem ārdarbos. Ventilācijas kanālos. Šuves grīdu 
segumiem saskaņā ar D.T.U. 53.2. Lieliska pielipšana bez gruntēšanas pie betona, 
ķieģeļiem, stikla, emaljas, keramikas, alumīnija. Uzlīme SNJF Blīvēšanas un Šuvju mastika 
Celtniecības Konstrukcijās – Fasāde un Stiklošana – Klase F25E un G25E – uz betona, 
alumīnija un stikla bez gruntēšanas.   
Priekšrocības: 

• Iekšdarbiem/ārdarbiem 

• Nesatur šķīdinātājus un izocianātus 

• SNJF sertifikāti fasādei un stiklošanai: F25E/G25E 

• Nekorodē metālus 

• Lieliska izturība pret novecošanos un UV stariem 

• Īpaši viegli izspiest no tūbiņas 

• Bez smaržas/smakas 

• Lieliska pielipšana bez gruntēšanas pie betona, ķieģeļiem, alumīnija, koka, stikla, 
PVC.  

Krāsas: caurspīdīga, balta (RAL 9003), pelēka, melna, akmens. 
Temperatūras izturība no -40°C līdz +100°C. 
Glabāšana: 18 mēneši  
 

 

 

 

30605411 
pelēks 

310 ml Joint SOLS 
Terrasses 

Joint SOLS Terrasses sevī apvieno spēku un ilgtermiņa elastību. Tas ir uz polimēru hibrīdu 
tehnoloģijas pamata veidots produkts dažādu savienojumu hermetizācijai/noblīvēšanai.  

• Hermetizē savienojumu vietas un plaisas uz grīdām, terasēm, balkoniem 

• Piemērots lielākajai daļai pamatvirsmu: betona, koka, flīžu, stikla, alumīnija, 
metāla 

Priekšrocības:  

• Ļoti ilgi saglabā elastīgumu 

• Izturīgs pret vibrācijām un atmosfēras iedarbību 

• Izturīgs pret mazgāšanas līdzekļiem 

• Pēc polimerizācijas var krāsot (par cik tirgū ir pieejamas daudzas dažādas bāzes 
krāsas, tad pirms krāsošanas nepieciešams veikt saderības testu) 

Glabāšana: 12 mēneši 
 

 



 

 

30112380 
balts 

 

310 ml Acryl FIX Visdažādākās pielietošanas akrila līme: dekoratīvie elementi, galdniecība, elektrība. 
Universāls pielietojums: moldingi, stieņi, grīdlīstes, elektrības kabeļi, koka paneļi, PVC un 
citi plastmasas materiāli (izņemot polietilēnu un polipropilēnu), putu polistirols utt.  
Priekšrocības: 

• Tūlītēja pielipšana (ļoti stiprs sākuma pielipšanas spēks) 

• Balta krāsa 

• Nav šķīdinātāju. Klase A+ 

• Iekšdarbiem 

• Var krāsot pēc pilnīgas izžūšanas 

• Saderīga ar polistirolu un poliuretānu 
Vismaz vienai no virsmām ir jābūt porainai. Bez gruntēšanas var lietot: 

• Dažādiem materiāliem no koksnes 

• Plastmasas produktiem: kastes, rozetes, kanāli, moldingi, plintusi, utt. 

• Metāli, akmeņi, flīzes, dekoratīvie elementi, polistirols un poliuretāns 
Krāsa: balts PVC. Darba laiks 10 – 15 min. Galīgo cietību sasniedz 48 stundu laikā.   
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 

30136823 
balts 

30136833 
pelēks 

30136843 
brūns 

 

310 ml 
 

310 ml 
 

310 ml 

Acryl S Akrila bāzes spraugu/šuvju blīvēšanas mastika/tepe. Paredzēta izmantošanai pirms 
krāsošanas darbiem.  
Priekšrocības:  

• Var krāsot 

• Iekštelpās/āra darbos 

• Nesatur šķīdinātājus un izocianātus 

• Ļoti viegli strādāt 

• Iztur temperatūru robežās no -20°C līdz +80°C 

• Bez grunts lietošanas ļoti laba saķere ar betonu, alumīniju, reģipsi, koku, 
ķieģeļiem, PVC.  

Krāsas: balta, pelēka, brūna 
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 

30607780 
balts 

310 ml AFX 110 Augstas stiprības akrila līme. Tūlītēja pielipšana/adhēzija. Iekštelpās. Vismaz vienai no 
virsmām ir jābūt porainai. Dažādu, arī blīvu materiālu nostiprināšanai: 

• Koks: grīdlīstes, kronšteini, stieņi, loksnes, paneļi, utt. 

• PVC: elektrības vadi/kabeļi, dekoratīvie paneļi 

• Polistirols: moldingi, rozetes 

• Metāls: Plāksnes un dekoratīvie elementi. 
Priekšrocības: 

• Tūlītēja pielipšana: 110 kg/m². Pielīmētos priekšmetus var tūlīt izmantot 

• Pēc sacietēšanas – ULTRA spēcīgs pielipšanas spēks: līdz 100 kg/cm² 

• “Piesūcekņa” efekts 

• Nesatur izocianātus, šķīdinātājus. Nav smakas 

• Visdažādākajiem materiāliem un pielietojumiem 

• Var krāsot 

• Aizpilda pamatvirsmas nelīdzenumus 

• Ļoti zema VOC emisija: A+ 
Krāsa: balta. Darba laiks 10 min. Galīgo cietību 100 kg/cm² sasniedz 24 stundu laikā.  
Glabāšana: 18 mēneši 

 



 

 

30602639 
balts 

310 ml ACRYL 
PEINTURE 

Speciāls akrila hermētiķis krāsotājiem. Sienu remonts pirms krāsošanas.  
Visdažādāko plaisu un spraugu aizpildīšanai pirms krāsošanas. Var krāsot. Nav piemērots 
konstrukciju šuvēm. Koka, PVC, alumīnija virsmu izlīdzināšanai. Šuves starp paneļiem, 
starpsienām, koka konstrukcijām. Ļoti labi pielīp pie koka, betona, cementa. Ķieģeļa, ģipša, 
alumīnija.  
Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.  
Īpaši laba saderība ar visu veidu krāsām * (ieteicams pārbaudīt saderību par cik tirgū ir 
pieejams ļoti plašs visdažādāko krāsu klāsts). 
Glabāšana: 18 mēneši 
 

 

 

 

30503120 
krēmkrāsa 

 

310 ml Decor AG Montāžas līme – SBS tehnoloģija – apdares materiāliem. Polistirolam un spoguļiem. 
Nostiprina cietus priekšmetus tādus kā: spoguļi, karnīzes, grīdlīstes, strāvas kabeļi un 
kastes, koka paneļi, PVC dekoratīvie paneļi, putu polistirols uz visām standarta celtniecības 
materiālu virsmām: betons, koks, metāls, BA 13, utt. 
Iekšdarbiem. 
Priekšrocības: 

• Ļoti viegli ieklāt 

• Ātra montāža 

• Var līmēt spoguļus un putu polistirolu 

• Universāls pielietojums 
Krāsa: krēmkrāsa. 
Glabāšana: 24 mēneši 
 
 
 
 

 

 

 

30111685 
balts 

 

310 ml Masti REX Neoprēna tipa montāžas līme. Grīdlīstēm, paneļiem, kronšteiniem, stieņiem, poliuretāna 
izstrādājumiem, flīzēm, dekoratīviem elementiem, koka moldingiem uz visiem parastiem 
celtniecības materiāliem.   
Ļoti zems šķīdinātāju sastāvs!  
Priekšrocības: 

• Viegli strādāt 

• Augsta izturība 

• Ātra montāža 

• Ērta produkta viskozitāte – viegli lietot 
Krāsa: balta. Darba temperatūra ne zemāka par +10°C.  
Darba laiks: 

- Līme uz vienas puses: 1 – 5 minūtes 
- Līme uz abām pusēm: 10 – 15 minūtes 

Pielīmēšanas laiks: tūlītēja sasaiste. Galīgo cietību sasniedz apmēram 48 stundu laikā.  
Glabāšana: 24 mēneši 
 
 
 
 

 



 

 

30600250 
 

280 ml NEO 220 Neoprēna mastika universāla: montāža, galdnieku darbi, apdares darbi. 
Lai līmētu grīdlīstes, moldingus (koka un PVC), paneļus, durvju aplodas, logus, palodzes, 
kāpņu materiālus, grīdas, flīzes utt. uz visu veidu pamatnēm. Nav piemērots polistirola un 
spoguļu līmēšanai.  
Ātras sasaistes līme. 
Priekšrocības: 

• Izcila izturība pret atraušanu 

• Universālums (bet ne polistirols) 

• Kompensē nelielus virsmas nelīdzenumus, defektus 

• Liela karstuma izturība: +110°C +130°C 

• Var krāsot 

• Iekšdarbos  
Darba laiks: 

- Līme uz vienas puses: 15 minūtes 
- Līme uz abām pusēm: 20 minūtes 

Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 

30605161 
30603316 
30603311 

 

2 kg 
7 kg 
14 kg 

Green Contact Kontaktlīme, kura nesatur gaistošus šķīdinātājus. Elastīgiem grīdas segumiem. Lai līmētu 
PVC grīdlīstes, grīdlīstes, profilus, kāpņu apdares materiālus, kāpņu segumus, stūru/kaktu 
savienojumus. Piemērota sekojošiem grīdas segumiem: PVC, linoleja plāksnes ar džutas 
pamatni, dabīgās šķiedras (kokoss, sizālis, aļģes, utt.) uz lateksa pamatnes, korķi loksnēs 
vai plāksnēs, gumijas flīzes vai ruļļus. Lieto uz piemēroti sagatavotām grīdām un sienām, 
iekšdarbos, uz siltajām grīdām un PRE.  
Priekšrocības: 

• Īss atvērtais laiks, segumu var klāt pēc 20 minūtēm 

• Ļoti spēcīga sākotnējā sasaiste 

• Augsta nobeiguma izturība 

• Bez šķīdinātājiem un ftalātiem 

• Ļoti zemas VOC emisijas: klase A+ 

• Līme daudziem materiāliem un izmantošanas mērķiem 

• Piemērota materiālu vertikālai līmēšanai 

• Ātra un ērta ieklāšana ar līmes rullīti 
Ūdens bāzes neoprēna līme. Uzklāj uz abām salīmējamām pusēm. Nav degoša. 
Patēriņš 125-150 gr/m² uz vienu pusi. 250-300 gr/m² klājot uz abām pusēm. 
Glabāšana: 12 mēneši 

 

 
 

 

30601522 
 

290 ml MSP 106 
Invisible  

“Super” universāls SMP bāzes hermētiķis/līme darbam ar lielāko daļu no celtniecības 
materiāliem. Absolūti caurspīdīgs – nav iespējams saskatīt. Lieto kontaktā ar alumīniju, 
nerūsējošo tēraudu, cinkoto tēraudu, cinku, varu, misiņu, metālu, stiklu, spoguli, poliesteri, 
koku, ķieģeli, betonu utt. Saistās gan ar mitrām, gan ar blīvām virsmām. Iekšdarbiem.  
Priekšrocības: 

• Pēc polimerizācijas kļūst absolūti caurspīdīgs 

• Nedzeltē 

• Gan šuvju blīvēšanai, gan salīmēšanai 

• Spēcīga sākotnējā sasaiste (60 kg / cm²) 

• Pielīp pie mitrām un blīvām virsmām 

• Nesatur šķīdinātājus un izocianātus 

• Ļoti zema VOC emisija: A+ klase 
Plēvīte izveidojas pēc 20 minūtēm, putekļi nepielīp pēc 50 minūtēm. Cietība Shore A: 35. 
Plīst pie 150% stiepšanas. Darba temperatūra no +5°C līdz +35°C. Ekspluatācijas 
temperatūra no -40°C līdz +100°C.  
Glabāšana: 12 mēneši 

 



 
 

 

30114280 
Balts 

30131383 
Pelēks 

30139561 
Melns 

30130015 
Tumši 
brūns 

290 ml 
 
290 ml 
 
290 ml 
 
290 ml 

MSP 107 MS polimēru līmēšanas un blīvēšanas mastika. Universāla, var lietot uz mitrām (bet ne 
piesātinātām vai slapjām) virsmām. Metāls uz metāla, PVC uz PVC, utt.  
Līmēšanai:  

- Lokani savienojoši elementi kuri tiek pakļauti vibrācijām un triecieniem 
- Lai pielīmētu flīzes, grīdlīstes, dažādus dekoratīvos elementus 
- Cauruļu un ūdens noteces cauruļu salīmēšanai 

Blīvēšanai: 
- Deformācijas šuves, sadalošās šuves betonā, balkonos utt.  
- Loga un loga palodzes šuvju hidroizolācija 
- Mūra sienām, koka un metāla rāmjiem, laivām, kemperiem, kravas automašīnu 

kravas kastēm, utt.  
- Verandu, ziemas dārzu, siltumnīcu hidroizolācijai 

Priekšrocības: 

• Nesatur šķīdinātājus un izocianātus 

• Ļoti laba izturība pret atmosfēras iedarbību un UV stariem 

• Nekorodē metālus 

• Laba sasaiste pie mitrām (bet ne slapjām) virsmām 

• Neatstāj traipus uz dabīgā akmens 

• Pilnībā elastīga – atgūst savus iepriekšējos izmērus pēc izstiepšanas vai 
saspiešanas 

• Savietojama ar lielāko daļu no krāsām 

• Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot 
Krāsas: balta, brūna, pelēka, melna 
Glabāšana: 18 mēneši 
 
 
 

 

 
 

 

30133127 
balts 

30607725 
balts 

 

290 ml 
 
600 ml 

MSP 108 MSP 108 High-Perfomance ir ideāla montāžas līme EXTRA smagu elementu vertikālai 
līmēšanai. Līmei ir augsta tūlītēja sasaiste, kas nodrošina to, ka smagus elementus ir 
iespējams pielīmēt pie sienas neizmantojot balstus. Lai līmētu sienu paneļus, smagus 
spoguļus vai lai nofiksētu ģipša loksnes uz flīzēm, betona, siltām grīdām. Dažādu 
dekoratīvo elementu līmēšanai. Pielīp pie visiem materiāliem: ķieģelis, betons, dabīgais 
akmens, spogulis, dzelzs, tērauds, alumīnijs, cinks, sintētiskie materiāli, koks, skaidu plate, 
korķis, keramika, PVC. Pielīp pie mitrām (bet ne slapjām) virsmām. Iekšdarbiem un 
ārdarbiem.  
Priekšrocības: 

• Spēcīgs sākotnējais pielipšanas spēks: līmējamais elements pielīp pie sienas un 
neslīd uz leju 

• Ļoti augsta gala izturība 

• Nesatur izocianātus un šķīdinātājus 

• Ļoti laba izturība pret laika apstākļiem un UV stariem 

• Nekorodē metālus 

• Lieliska pielipšana pat uz mitrām virsmām 

• Var krāsot pēc pilnīgas polimerizācijas 
Temperatūras izturība -40°C līdz +100°C. 
Glabāšana: 18 mēneši  
 
 
 
 

 



 
 

 

30135103 
sarkans 

 

290 ml MSP 133 MS polimēru līme. JUMTIEM. Īpaši piemērota flīzēm un jumtadakstiņu salīmēšanai.  
Lai līmētu jumta dakstiņus un flīzes. Flīžu salīmēšanai savā starpā, uz šķiedru cementa 
loksnēm, uz latām un šķēršiem.  
Priekšrocības: 

- Mīksta līme 
- Ātra montāža 
- Teicama pielipšana pat uz mitrām virsmām (bet ne uz piesātinātām un pilošām) 
- Nesatur šķīdinātājus vai izocianātus 
- Laba izturība pret atmosfēras iedarbību un UV stariem 
- Viegli strādāt 
- Ārdarbiem 

Krāsa: sarkana. Atvērtais laiks 15 min. Darba temperatūra no +5°C līdz +23°C. Galīgo 
cietību sasniedz 24 stundu laikā.  
Patēriņš: 4 - 6 m² atkarībā no pamatnes, t.i. apmēram 10 – 15 flīzes.  
Tīrīšana: svaigu produktu ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju AK. Sacietējušu līmi – 
nokasot (mehāniski notīrīt).   
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 
 

 

30600300 
balts 

30600301 
pelēks 

30600302 
melns 

30600303 
brūns 

 

300 ml PU 39 Poliuretāna mastika. Deformācijas šuves un blīvēšana. 1-komponenta poliuretāna mastika 
konstrukciju šuvēm. Pielīp pie lielākās daļas no celtniecībā izmantojamiem materiāliem. 
Elastometriskā hermētiķu klase 25E – uz betona un alumīnija var lietot bez gruntēšanas. 
Pielieto: kustīgām un abrazīvām šuvēm, mūra sienu hermetizācijai, ārējiem koka un metāla 
izstrādājumiem, laivām, mašīnām utt.   
Priekšrocības: 

• Apstiprināta SNJF Fasādes klase 25E 

• Iekšdarbiem/ārdarbiem 

• Lieliska izturība pret atmosfēras iedarbību un novecošanos 

• Laba pretestība pret parastām agresīvām ķīmiskām vielām un sālsūdens vidi 

• Temperatūras izturība no -20°C līdz +80°C 

• Ļoti liels sākotnējais pielipšanas spēks 

• Pēc polimerizācijas var krāsot (jāveic tests) 

• Lieliska adhēzija bez grunts izmantošanas pie betona, ķieģeļiem, alumīnija, koka, 
stikla, PVC 

Krāsas: balta, pelēka, brūna, melna, bēša. 
Glabāšana: 15 mēneši 

 

 

 600 ml Bostik PU 2637 Bostik 2637 – 1-komponenta poliuretāna masas hermētiķis. Piemērots šuvju hermetizācijai 
betona, ķieģeļu, koka un metāla konstrukcijās iekšdarbos un ārdarbos. Hermētiķis tiek 
ieklāts uz sausas, attaukotas un no putekļiem tīras virsmas izmantojot pneimatisko vai 
rokas pistoli šo darbu veikšanai temperatūras robežās no +5°C līdz +35°C.  
Bostik PU 2637 ir izturīgs pret mitrumu, agresīvām ķīmiskām vielām un temperatūras 
“stresu” no -30°C līdz +70°C. Pēc hermētiķa sacietēšanas to, ja nepieciešams, var krāsot. Ir 
pieejamas dažādas krāsas hermētiķa: 

• Balta 

• 3 pelēki toņi 

• Brūna 

• Dzeltena un melna 
Glabāšana: 24 mēneši 

 



 
 

 

30114300 
balts 

 

290 ml XTREM Fast Speciāla ārdarbiem ātras montāžas līme/mastika. Mitrām telpām.EXTRA stipra līme. 
Universāla ātri cietējoša mastika. Savietojama ar visiem materiāliem: ķieģeļiem, betonu, 
dabīgiem akmeņiem, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, plastmasām, koku, skaidu plati, korķi, 
keramiku, PVC.  
Speciāli veidota lai līmētu: 

• Ārdarbos: dažādus apšuvumus, paneļus, jumta materiālus, flīzes, karnīzes, 
priekšmetu fiksācijai 

• Vannas istabās un mitrās telpās: PVC paneļus, spoguļus, dažādus priekšmetus 
utt.  

Piemērota arī visiem citiem iekšdarbiem: paneļi, grīdlīstes, pakāpieni, kāpnes, spoguļi, 
moldingi, keramika, utt.  
Priekšrocības: 

• Polimerizējas 4 reizes ātrāk nekā parastie hermētiķi 

• Lieliska sākotnējā pielipšana 

• Hibrīd- tehnoloģija: nav šķīdinātāju un izocianātu 

• Ļoti laba izturība pret laika apstākļiem, temperatūras izmaiņām un UV stariem 

• Uz mitrām virsmām (bet ne slapjām) 

• Iekšdarbiem/ārdarbiem 
Krāsa: balta. Plēvītes veidošanās 20 min. Shore cietība A: 55. Darba temperatūra no +5°C 
līdz +35°C. Ekspluatācijas temperatūras diapazons no -40°C līdz +100°C. Galīgo 
polimerizāciju sasniedz apmēram pēc 24 stundām.   
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 
 

 

30114310 
balts 

 

290 ml XTREM Plus 2-in-1 universāla līme/hermētiķisfasādēm. Fasādes SNJF uzlīme. Iekšdarbiem/ārdarbiem.  
Hibrīd- hermētiķis visu veidu celtniecības elementiem. Pilda to pašu funkciju ko parastais 
poliuretāna hermētiķis bet bez šķīdinātājiem un izocianātiem. Grīdlīstes, kāpņu apdare, 
dakstiņi, paneļi, flīzes, utt. Betons, ķieģelis, koks, apmetums, flīzes, stikls, metāls, keramika, 
epoksīdi, poliesters, utt.  
Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. 
Priekšrocības: 

• Dažādi materiāli, dažādas virsmas 

• Mitras virsmas 

• Var krāsot 

• Viegli strādāt 

• SNJF uzlīme klase 25E 

• Universāla: šuves un līmēšana 

• Nav izocianātu un šķīdinātāju 

• Lieliska izturība pret novecošanos, vibrāciju, laika apstākļiem un UV stariem 
Darba temperatūra no +5°C līdz +35°C. Ekspluatācijas temperatūras diapazons no -40°C 
līdz +100°C. 
Krāsa: balta 
Glabāšana: 12 mēneši 

 



 

 

30607835 
balts 

30607836 
c-dīgs 

 

310 ml JOINT SPECIAL 
CUISINE 

Īpašs zīmols visa veida hermetizācijas un līmēšanas darbiem virtuvē. Elastīgs silikons uz 
etiķskābes bāzes visa veida materiāliem lietošanai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. 
Piemērots nerūsējošā tērauda izstrādājumiem, virtuves mēbelēm, verandām, durvīm un 
logiem.  
Priekšrocības: 

• Var lietot uz visu materiālu mitrām virsmām (izņemot polietilēnu un polipropilēnu 

• Ļoti elastīgs 

• Izturīgs pret sāls/cukura ūdeni, temperatūras šoku un UV stariem 
Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 

30511470 
 

20 L   Bostik spainis Bostik spainis ar tilpuma mērvienības skalu. Lai samaisītu produktus 25 kg.  
Glabāšana: daudz, daudz dienas 
 
 
 
 
 
 

 

 


