
 

 

 

 

“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 

 

 

 

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 

 

 

MSP 108 High - Performance ir ideāla montāžas 

līme ar ļoti ātru sākotnējo saķeri  EXTRA smagu 

elementu vertikālai līmēšanai. Līmei ir augsta 

tūlītējā 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 dekoratīvu 

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 piesātinātām vai 

slapjām) virsmām. Iekšdarbiem un ārdarbiem  

Priekšrocības: 

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

• Ļoti augsta gala izturība 

• Nesatur izocinātus un šķīdinātājus 

• Nekorodē metālus 

• Lieliska pielipšana pat uz mitrām  
virsmām 

• Ļoti laba izturība pret laika apstākļiem 
un UV stariem 

• Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot 
 

Temperatūras izturība -40 °C līdz +100°C. 

Krāsa: balta 

Glabāšana: 18 mēneši 

 

 

 



Bostik Materiālu 
 

  

 

   

Izvēles karte 
   

 
   

 MSP 106 MSP107 MSP 108 
Turbo fiksācija (spēcīga sākotnējā salipšana)       

Ātra fiksācija ● ●   

Turbo fiksācija     ● 

Materiāli kurus nepieciešams salīmēt       

Stikls ● ● ● 

Cinks ● ● ● 

Sienu/griestu paneļi, konsoles, grīdlīstes ● ● ● 

Sienu dekoratīvie elementi no PVC vai metāla ● ● ● 

Spoguļi ● ● ● 

Poliuretāns / polistirols ● ● ● 

Elastīgs savienojums ● ● ● 

Blīvi un neuzsūcoši materiāli ● ● ● 

Fasādes darbiem       

Plaisu, spraugu aizdarīšanai   ● ● 

Kompensācijas un deformācijas šuves   ● ● 

Fasādes paneļu šuves   ●   

Palodzes   ● ● 

Iekšējo starpsienu šuves   ●   

Var krāsot ● ● ● 

Vispārceltnieciskiem darbiem        

Grīdas ● ● ● 

Galdniecības darbiem       

Šuvju aizdarīšana galdniecības izstrādājumos no koka   ●   

Šuvju aizdarīšana galdniecības izstrādājumos no alumīnija   ●   

Šuvju aizdarīšana galdniecības izstrādājumos no PVC   ●   

Alumīnija/PVC konstrukciju montāža   ● ● 

Anodēta/lakota alumīnija konstrukciju montāža   ● ● 

Starpsienu hidroizolācija   ●   

Verandas   ● ● 

Palīgtelpas   ● ● 

Kā izolācija logu daļām   ●   

Stiklošanas darbiem, spoguļu virsmām       

Verandu un oranžēriju hidroizolācija ● ● ● 

Alumīnija/stikla – stikls/stikls konstrukciju montāža ● ● ● 

Jumtam - hidroizolācija       

Dakstiņu līmēšana / kores dakstiņu hidroizolācija ● ● ● 

Šuvju hidroizolācija   ●   

Terases šuvju hidroizolācija   ●   

Ūdens notekcaurules, jumta ūdens renes, apmales   ● ● 

Viļņotā jumta seguma hidroizolācija   ● ● 

Santehnikā – keramikas flīžu līmēšana       

Dažādu darba virsmu hidroizolācija (vannas, izlietnes, utt.)       

Šuves starp sienu un pārsegumu   ●   

Šuves starp dabīgajiem akmeņiem ● ● ● 

 


