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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

BOSTIK 1400 GEL 

UNIVERSĀLA PIELIETOJUMA 

Gela kontaktlīme ar sastāvam pievienotu cietinātāju 

Dažādu materiālu līmēšanai 

Īpaši gumijai, ādai, audumam, korķim 

 

PIELIETOJUMS 
Daudzpusīga, augstas veiktspējas gēla kontaktlīme.  Dažādu materiālu līmēšanai: gumija, metāls, āda, korķis, linolejs, audums, koks, putu 

poliesters, poliuretāns un lamināti.  Cietās plastmasas: konsultējieties ar Bostik.

 

PRIEKŠROCĪBAS 
- Augstas veiktspējas, daudzfunkcionāla gēla kontaktlīme 

- Spēcīga tūlītēja saķere 

- Līmēšanai pie sienām, griestiem un grīdas 

- Augsta termiskā izturība 

- Cietinātājs pievienots sastāvam 

-  Bez toluola un cikloheksāna 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
- Krāsa: dzintara 

- Viskozitāte: tiksotrops gels 

- Blīvums ≃ 0,86 

- Apžāvēšanas laiks pie + 20 °C ≃ 15 līdz 20 minūtes - maksimālais atvērtais laiks pie + 20 °C ≃ 60 minūtes – minimālā darba 

temperatūra: + 10 °C 

 

LIETOŠANA 
Pamatnes sagatavošana 

Savienojamām virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem un attaukotām. Metāliem jābūt attīrītiem no rūsas un attaukotiem. Lai 

uzlabotu saķeri ļoti gludām virsmām (īpaši gumijām), vispirms ieteicams veikt slīpēšanu, pēc tam attīrīšanu. Nelietojiet uz aukstiem 

materiāliem (vismaz + 15 °C). 

 Lietošana 

Uzklāšana, izmantojot zobainu līmes lāpstiņu. Uz katras salīmējamās slejas uzklājiet vienmērīgu līmes kārtu. Uz ļoti porainiem 

materiāliem ieteicams uzklāt divus slāņus (ļaujot pirmo slāni žāvēt vismaz vienu stundu). Ļaujiet šķīdinātājiem iztvaikot, līdz līme vairs 

nepielīp pie pirkstiem (apmēram 15 līdz 20 minūtes). Lai nodrošinātu abu salīmējamo virsmu perfektu kontaktu, salieciet līmētās 

virsmas kopā un pēc tam dažas sekundes (vismaz 15 līdz 20 sekundes) spēcīgi saspiediet. Saķere ir tūlītēja un nav iespējams veikt 

korekcijas. Optimālā saķere tiek sasniegta pēc aptuveni 72 stundām. 

Ņemot vērā līmējamo materiālu daudzveidību un darba metodes, pirms produkta lietošana ir ieteicams veikt testēšanu uz saderību. 

Lietošana, kas neatbilst mūsu ieteikumiem vai brīdinājumiem, atbrīvo Bostik no atbildības.    1/2 

 



 

TĪRĪŠANA 
Svaigu līmi un darbarīkus notīra ar BOSTIK AGOSOLVANT šķīdinātāju. 

 

PATĒRIŅŠ 
Pie abpusējas uzklāšanas: no 120 līdz 150 g / m², atkarībā no materiālu gluduma un porainības. 

 

GLABĀŠANA 
Līdz 18 mēnešiem oriģinālajā neatvērtā iepakojumā telpā pie temperatūras no + 10 °C līdz + 30 °C. Sargāt no sasalšanas. Pirms 

lietošanas labi sajauciet līmi. Ja temperatūra ir zemāka par + 10 ° C, var mainīties produkta konsekvence un veiktspēja. Ja 

nepieciešams, sazinieties ar Bostik. 

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

 30504070  125 ml tūba  12  3549210010692 

 30504072  1 L bundža  6  3131360521533 

 30504073  5 L kanna  1  3131360521540 

 

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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DROŠĪBA 

Satur acetonu un metilcikloheksānu. Satur kolofonu. Var izraisīt alerģisku 

reakciju. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu 

kairinājumu. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. 

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pirms lietošanas izlasiet 

etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Konsultējoties ar ārstu uzrādiet 

taru vai etiķeti. Izmantojiet aizsargcimdus. Valkājiet acu aizsargus vai sejas 

aizsargus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātām 

liesmām un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. Izmantojiet elektrisko 

aprīkojumu, ventilāciju, apgaismojumu un drošas darba metodes, kas 

neizraisa eksploziju. Izvairieties no nokļūšanas vidē. Ieelpošanas gadījumā: 

pārvietot cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. 

Nokļūstot uz ādas (vai matos): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. 

Noskalot ādu ar ūdeni. Uzglabāt vēsā vietā. Atbrīvojieties no satura un taras 

saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem 

noteikumiem. 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-

fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

http://www.bostik.fr/
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