KONDUKTĪVĀ LĪME ELEKTROSTATISKĀ LĀDIŅA NOVĒRŠANAI

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS
•

Laba sākotnējā saķere

•

Nav jāgruntē

•

Nevainojama elektrovadītspēja

•

Viegli uzklājama

•

Piemērota siltajām grīdām un riteņkrēslu
slodzei

PIELIETOJUMS

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

APRAKSTS

Sastāvs/ krāsa

Akrila-ūdens
bāze/ gaiši pelēks

Apžūšanas laiks*

10-15 min

Atvērtais laiks*

40 -45min

Drīkst staigāt pēc*

24 stundām

Sacietēšanas laiks*

48 līdz 72 stundas

Patēriņš

400-500g/m²

Uzklāšanas temperatūra

No 10 līdz 25°C

STIX A970 ELECTRO ir šķīdinātājus nesaturoša
konduktīvā akrila līme, kas satur oglekļa šķiedras,
un kas izstrādāta, lai nodrošinātu spēcīgu
pielīmēšanu un labu sākotnējo saķeri, kā arī ilgu
kalpošanas laiku ar labu plastifikatoru noturību.
Tā ir aizsargāta pret bioloģisko noārdīšanos un
piemērota izmantošanai virs zemgrīdas apkures
instalācijām.

PIELIETOJUMA MĒRĶIS
STIX A970 ELECTRO ir specifiska līme elektrostatiskā
lādiņa likvidēšanai slimnīcās, datortelpās, laboratorijās
un telekomunikāciju centros.
Izmantojama tikai iekštelpās.
Piemērots grīdas segumiem un pamatnēm:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Konduktīvie PVC
Paklājiem un gumijas grīdas segumiem
Betona pamatnēm
Smilšu/cementa kloniem
Anhidrīta kloniem
Grīdas saplākšņiem un kokmateriāliem

*šie laiki ir noteikti pie + 23° C un 50 % relatīvā mitruma uz
normālām absorbējošām pamatnēm

PAMATNES SAGATAVOŠANA

PATĒRIŅŠ
No 400 līdz 500 g/m² atkarībā no grīdas seguma
veida un izmantotās līmes lāpstiņas.

Pamatnei jābūt sagatavotai saskaņā ar būvniecības
standartiem. Tai jābūt cietai, gludai, pastāvīgi sausai
un bez vecas līmes paliekām, putekļiem, taukiem vai
citiem netīrumiem. Veicot ieklāšanu uz esoša grīdas
seguma pārliecinieties, vai tas ir cieši pielīmēts un tīrs.
Notīriet netīrumus, pulēšanas līdzekļus, eļļu un citus
netīrumus.
Pamatni nepieciešams sagatavot saskaņā ar vietējiem
būvniecības
standartiem
izmantojot
Bostik
pašizlīdzinošos maisījumus un gruntis.
Lai novērstu pārmērīgu uzsūkšanos, ļoti absorbējošas
pamatnes ir jāgruntē. Anhidrīta klons, kā arī skaidu
plātnes un saplāksnis jāgruntē ar speciālu grunti.
Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet praimeriem
un pašizlīdzinošajiem maisījumiem kārtīgi nožūt.

UZGLABĀŠANA
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā neatvērtā iepakojumā pie
temperatūras no +10°C līdz +30°C. Sargāt no
sasalšanas.

TĪRĪŠANA
Instrumentus tīrīt ar siltu ūdeni kamēr līme vēl
nav sacietējusi.

LIETOŠANA
Kods
30615714

Iepak.
12 kg

Daudz.
1

Svītkods
4008373130924

Visos gadījumos izlasiet konduktīvo grīdas seguma
rožotāja ieklāšanas instrukciju.
Maisiet līmi, līdz iegūta vienmērīga konsistence pelēkā
krāsā. Uzklājiet līmi vienmērīgi uz pamatnes,
izmantojot piemērotu roboto līmes špakteļlāpstiņu.
Špakteļlāpstiņas zobu izvēle ir atkarīga no pamatnes
uzsūktspējas un raupjuma.
Zobu špakteļlāpstiņa n° Pütz-Zahnform 40 : 400 g/m²
- visiem grīdas segumiem ar gludu apakšpusi (PVC
flīzes un loksnes).
Zobu špakteļlāpstiņa n° TKB-Zahnform S2 : 550 g/m² grīdas
segumiem
ar
raupjām/
strukturētām
apakšpusēm (paklāji ar sintētisko pamatni).
Atkarībā no temperatūras, mitruma, pamatnes
uzsūktspējas
un
grīdas
seguma,
nodrošiniet
apstākļiem atbilstošu apžūšanas laiku (apm. 10 min.)
Izmantojiet brezšanas bloku un/ vai rullīti, lai izspiestu
gaisa burbuļus un nodrošinātu labu pielipšanu. Pēc
30-40 min atkārtojiet šo procedūru.
Sakausēšana un diega nogriešana jāveic saskaņā ar
grīdas seguma ražotāja ieklāšanas instrukciju.
Neuzsākt vinila grīdas segumu sakausēšanu, līdz līme
nav pieliekami nošuvusi un izveidojusi labu saķeri.
Parasti tas ir 24-48 stundas pēc ieklāšanas.
Darbu veikšanai, kuros nepieciešama garantēta
elektrosatiskā vadītspēja, pēc grīdas seguma
ieklāšanas ir jāpārbauda visas sistēmas (pamatnes un
grīdas seguma) elektriskā pretestība atbilstoši valsts
standartiem un normām.

DROŠĪBA
Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Šeit sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti tikai uz Bostik pētījumiem un netiek dotas garantijas, ka
tie būs precīzi. Produkta veiktspēja, tā uzglabāšanas laiks un pielietojuma raksturlielumi būs atkarīgi
no daudziem mainīgiem lielumiem, tostarp no pamatnēm, uz kurām produkts tiks uzklāts, no vides,
kurā produkts tiek uzglabāts vai uzklāts, un uzklāšanai izmantotā aprīkojuma. Jebkuras izmaiņas
jebkuros apstākļos var ietekmēt produkta veiktspēju. Pircēja pienākums ir pirms preces lietošanas
pārbaudīt preces piemērotību paredzētajam lietojumam tādos apstākļos, kādi pastāvēs paredzētās
lietošanas laikā. Bostik negarantē produkta piemērotību kādam konkrētam lietojumam. Produkts tiek
pārdots saskaņā ar Bostik pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, kas ir pievienoti produktam
pārdošanas laikā. Nekas no šeit ietvertā nedrīkst tikt interpretēts tā, lai norādītu uz jebkādu attiecīgu
patentu nepastāvēšanu vai kā atļauja, pamudinājums vai rekomendācija praktizēt jebkuru
izgudrojumu, uz kuru attiecas jebkurš patents bez patenta īpašnieka atļaujas.

BOSTIK HOTLINE
Smart help
+ 371 26622366
Bostik Consumer & Construction
Arkema Middle East DMCC, Unit 1108, JBC3 Tower Cluster Y,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 875 1700, www.bostik.com

Izplatītājs Latvijā: “Grīdas Segumu Centrs”
Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv

