FIX A305 CLASSIC
ĪPAŠA FIKSĀCIJAS LĪME PAKLĀJFLĪZĒM

TEHNISKO DATU LAPA
PRIEKŠROCĪBAS
- augsta veiktspēja
- ekonomiska
PIELIETOJUMS
Speciāla fiksācijas līme brīvi ieklājamām paklājflīzēm ar
dažādām pamatnēm, un brīvi ieklājamiem vinila grīdas
segumiem. Piemērota visām ieklāšanai piemērotām
pamatnēm. Iespējama fiksēto paklājflīžu noņemšana jebkurā
laikā, piemēram, no pacelto grīdu konstrukcijām. Lai fiksētu
antistatiskās paklājflīzes, izmantojiet FIX A305 CLASSIC
kombinācijā ar LEITZUSATZ 3000.
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Saskaņā ar DIN 18365 “Grīdas seguma darbi” pamatnei jābūt
līdzenai, stingrai, pastāvīgi sausai un bez putekļiem, eļļas,
taukiem, vaska un citiem atdalošiem līdzekļiem. Absorbējošās
pamatnes iepriekš jāapstrādā ar praimeri. Ieklājot uz esošiem
grīdas segumiem tiem jābūt stingri savienotiem ar pamatni.
LIETOŠANA
Uzklājiet FIX A305 CLASSIC vienmērīgi uz pamatnes ar
smalporainu putu rullīti un ļaujiet nožūt, lai izveidotu
caurspīdīgu plēvi. Uzsūcošu virsmu žūšanas laiks ir 15 - 30
minūtes. Neuzsūcošu pamatņu gadījumā nepieciešama
vēdināšana ilgāku laiku, līdz pārklājums ir pilnībā izžuvis. Pēc
tam ieklājiet grīdas segumu un kārtīgi piegludiniet to
(izmantojot 50 kg grīdas rulli). Pacelto grīdu konstrukcijās
jāskatās, lai plākšņu savienojumi nav salīmēti.
Antistatisko paklājflīžu fiksēšanai izmantojiet FIX A305
CLASSIC kopā ar LEITZUSATZ 3000. Sajaukšanas attiecība:
3 kg LEITZUSATZ 3000 uz 20 kg FIX A305 CLASSIC.
Izmantojiet tikai pilnus oriģinālos iepakojumus. Sajaukto
maisījumu nevar uzglabāt, tāpēc tas ir jāizlieto uzreiz pēc
sajaukšanas, un visi pārpalikumi ir jāiznīcina. Ievērojiet grīdas
segumu
ražotāja
sniegto
informāciju.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA
GISCODE D1 – nesatur šķīdinātājus saskaņā ar TRGS 610:
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošiniet rūpīgu
ventilāciju iestrādes/žūšanas laikā un pēc tās! Produkta
iestrādes laikā izvairieties no ēšanas, dzeršanas un
smēķēšanas. Ja produkts nokļūst acīs vai uz ādas,
nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut
nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnē vai augsnē. Tūlīt pēc
lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Lūdzu, ievērojiet
brīdinājumus par bīstamību un drošības ieteikumus uz
iepakojuma un drošības datu lapās.
UTILIZĀCIJA
Savākt produktu atlikumus, cik vien iespējams, un izmantot tos
turpmākiem darbiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā,
ūdenstilpnēs vai augsnē. Iepakojumi ar produkta atlikumiem
un savāktajiem šķidro produktu atlikumiem ir bīstamie
atkritumi. Iepakojumi ar sacietējušiem atlikumiem ir
būvlaukumu
atkritumi/sadzīves
atkritumi.

UZGLABĀŠANA
Sargāt no sala. Var uzglabāt 12 mēnešus

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN DATI
Bāze

Sintētisko sveķu dispersija

IEPAKOJUMS
Art.-Nr.: 30615599

Krāsa

balta

Blīvums

1,0 g/cm³

Iestrādes nosacījumi

Pamatne temperatūtra vismaz +15 °C;
Gaisa temperatūra vismaz +18 °C.
Ne vairāk kā 75 % relatīvais gaisa mitrums.
Spēcīgas saules gadījumā vispirms aizklājiet
logus.
Sargāt pamatni un produktu no straujas
uzsilšanas.

Uzklāšana

Ar sīkporainu putu rullīti

Patēriņš

70 - 100 g/m²

GEV-EMICODE

EC 1 PLUS – ļoti zemas emisijas

Giscode

D 1 – nesatur šķidinātājus saskaņā ar TRGS
610

Leitzusatz 3000
Art.-Nr.: 30820826

10-kg-kanna

3-kg-kanna

Nenošuvušam produktam:
ūdens vai Niboclean Pro

Tīrīšana

Bostik GmbH
Borgholzhausen

Z-155.20-110

>
24 h

Šīs instrukcijas atspoguļo mūsu pašreizējo zināšanu apjomu, un tās ir plašas pārbaudes un praktiskās pieredzes rezultāts. Ņemot vērā iespējamo pielietojumu
daudzveidību, uzglabāšanas un apstrādes faktorus, kurus mēs nekontrolējam, mēs nevaram garantēt labus rezultātus katrā atsevišķā gadījumā. Pirms pirms
darbu uzsākšanas iesakām vispirms pārbaudīt produktu. UV starojuma ietekmē hermētiķi var nedaudz mainīt krāsu. Ražošanas procesā ir iespējamas nelielas
krāsu atšķirības starp partijām. Par absolūtu krāsu atbilstību mēs nevaram uzņemties atbildību. Vienā objektā izmantojiet vie nas partijas materiālu. Mūsu
tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366
Šī datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas

Versija: 04.20

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com, www.bostik.de

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

