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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu

JOINT SOLS TERRASSES
BLĪVĒŠANAS MASTIKA

Bostik JOINT SOLS TERRASSES ir blīvēšanas mastika, kas
apvieno ilgstošu noturību un elastību.
Tās hibrīda polimēru bāze ļauj veidot savienojumu, kas ir noturīgs
pret sasmērēšanos

PIELIETOJUMS
• Šuvju un plaisu blīvēšanai uz ietvēm, balkoniem, terasēm.
• Saderīgs ar daudziem materiāliem (betons, koks, flīzes, PVC, stikls, alumīnijs, metāls).

PRIEKŠROCĪBAS
• Ilgstoši saglabā elastību
• Noturīgs pret vibrācijām un sliktiem laika apstākļiem
• Izturīgs pret mazgāšanas līdzekļiem
• Pēc nožūšanas var krāsot*
* Ņemot vērā to, ka tirgū tiek piedāvāts plašs krāsu sortiments, pirms krāsošanas ir svarīgi veikt saderības pārbaudes
testu jebkuram produktam, kas vēl nav pārbaudīts.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
Hibrīda polimēru bāze
Krāsa : pelēks

LIETOŠANA
INSTRUMENTI

SAGATAVOŠANA
Pamatnei jābūt sausai, veselai, tīrai, bez putekļiem.
• Nogrieziet tūbas galu, uzskrūvējiet uzgali, nogrieziet uzgaļa galu vēlamajā diametrā un ievietojiet tūbu speciālā hermētiķa
pistolē.
• Aizsargājiet savienojuma malas ar līmlenti.
LIETOŠANA
• Uzklājiet vienmērīgu mastikas joslu
• Maksimums 20 min. laikā pēc uzklāšanas nogludiniet hermētiķa joslu ar ziepjūdenī samērcētu pirkstu vai lāpstiņu.
• Noņemiet līmlentes un notīriet lieko no salaiduma virsmas.
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CIETĒŠANA
Plāna plēvīte uz virsmas : apmēram 20min
Biezs slānis : min. 24 stundas

TĪRĪŠANA
Svaigu produktu: ar ūdeni.
Sacietējušu produktu: nokasot

PATĒRIŅŠ
12m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANAS LAIKS
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, sausā telpā pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C

IEPAKOJUMS
Kods
30605411

Iepakojums
Pelēks - Kārtridžs 290ml

DROŠĪBA
Pirms lietošanas izlasiet marķējumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā
vietā. Ja nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi tūbu vai etiķeti.
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Daudzums
12

Svītrkods
3549212473051

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.

*Informācija par gaistošo vielu emisijas līmeni iekštelpās ar ieelpošanas
toksicitātes risku. Klases skalā no A+ (ļoti zema emisija) līdz C (spēcīga
emisija).
Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu
www.quick-fds.com.
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