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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu

Bostik NEO 220
UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBIEM

Universāla neoprēna līme: montāžai – galdniecībai - dekorēšanai.

PIELIETOJUMS
Universāla neoprēna līme grīdlīstu, moldingu (koka, PVC), paneļu, durvju rāmju, logu, kāpņu elementu, logu palodžu,
dekoratīvos elementu stiprināšanai.
Pielīmētu grīdlīstes, moldingus (koka un PVC), paneļus, durvju aplodas, logus, palodzes, kāpņu materiālus, grīdas,
flīzes utt. uz visu veidu pamatnēm.
Nav piemērota polistirola un spoguļu līmēšanai.

PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•
•

Ātra saķere.
Izcila izturība pret atraušanu.
Universāla (bet neder polistirolam).
Kompensē nelielus virsmas nelīdzenumus un defektus .
Liela karstumizturība: no + 110 līdz + 130° C.
Pēc nožūšanas var krāsot.
Iekšdarbiem.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
Krāsa : dzelteni bēšīgs.
Uzliesmošanas
temperatūra (nf :t60.103) : < 0° C
Viegli uzliesmojošs.
Žūšanas laiks : no *2 līdz 4 min.
Atvērtais laiks :
- uzklājot uz vienas puses : apm. 15 min.
- uzklājot uz abām pusēm : apm. 20
min.
- Galīgā sacietēšana : no *24 līdz 48 st.
Darba temperatūra : no +10°C à +30°C
* Dati norādīti pie + 23° C, 55 % HR, normālām absorbējošām virsmām

LIETOŠANA
Gatavs lietošanai.
PAMATNES
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Pamatnēm jābūt veselām, sausām, stingrām, bez eļļas, tauku un putekļu klātbūtnes. Krāsas un lakas jāattauko, jānoskalo un
jāpārliecinās, ka tās labi turas pie pamatnes. Metāla virsmas jāattīra no rūsas un jāattauko.
LIETOŠANA
Uzklājiet līmi joslās vai punktos ar rokas vai pneimatisko pistoli.
Viegli materiāli :
Uzklājiet uz pielīmējamā materiāla aizmugures līmi joslās vai punktos ar 15 cm intervālu. Pielieciet pie līmējās virsmas un
stingri piespiediet. Saķere ir momentāna, taču jūs vēl 4-5 minūšu laikā varat veikt korekcijas.
Smagi materiāli, vai arī līmējot uz blīvām virsmām (piemēram, metāla)
Tāda pati darbības metode, kā iepriekš aprakstītā, tikai pēc pielīmēšanas materiālu noņemiet nost no līmējamās virsmas.
Tas dos iespēju daļai līmes palikt uz līmējamās virsmas. Pagaidiet 5-10 minūtes, kamēr šķīdinātājs iztvaiko. Pielieciet
atpakaļ un stingri piespiediet. Saķere būs momentāna.
Abos gadījumos galīgā sacietēšana notiek no 24 līdz 48 stundu laikā.
Dažādas piezīmes
Strādājot mitros un aukstos apstākļos šķīdinātāju iztvaikošana veicina mitruma kondensēšanos uz līmes virsmas : saķere
tad nebūs. Izvairieties no strādāšanas šādos apstākļos. Nestrādājiet pie temperatūras , kas zemāka par +12° C. Nelietojiet
polistirola līmēšanai (uzputotā un ekstrudētā). Strādājiet tīrās telpās.

TĪRĪŠANA
Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.
Sacietējušu produktu: nokasot

PATĒRIŅŠ
10 m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANA
Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, bez sasaldēšanas pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C

IEPAKOJUMS
Kods

Iepakojums
Kārtridžs 280ml

30600250

Daudzums
12

DROŠĪBA
Satur viegli uzliesmojošus, gaistošus šķīdinātājus. Strādājiet labi
vēdināmā

telpā.

Nesmēķējiet.

Nestrādājiet

atklātas

liesmas

vai

dzirksteļojoša elektromotora tuvumā. Izvairieties no statisko lādiņu

Svītrkods

3549212463373

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.

uzkrāšanās. Veicot darbu ievērojiet drošības prasības. Pēc lietošanas
tūbu cieši noslēdziet. Glabājiet to labi vēdināmā vietā. Lietojiet
aizsargcimdus. Lietojiet aizsargbrilles vai sejas masku.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu
www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.
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