TEHNISKO DATU LAPA

PIELIETOJUMS
Divkomponentu līme bez šķīdinātājiem (ražota
saskaņā
ar
DIN
EN
14293)
paredzēta
mozaīkparketa, dēļu un gatavā parketa grīdas
segumu (kas ražoti saskaņā ar DIN EN 280), kā arī
10 mm cietās koksnes parketa, vertikāli ieklājama
parketa, parketa bruģa (kas ražots saskaņā ar DIN
68702) pielīmēšanai pie cementa klona, kalcija
sulfāta klona (peldošā), asfalta mastikas klona,
metāla, kā arī uz izlīdzinošiem slāņiem ar parketa
ieklāšanai piemērotu pildījumu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Pamatnei jāatbilst DIN 18356 “Parketa ieklāšana”
vai DIN 18365 (vai arī citam parketa ieklāšanas
standartam), tai jābūt gludai, pastāvīgi sausai, tīrai,
bez plaisām, izturīgai stiepē un spiedē, un, ja
nepieciešams, profesionāli sagatavotai parketa
ieklāšanai. Izmantojiet praimerus un izlīdzinošos
slāņus, kas piemēroti parketa ieklāšanai.

LIETOŠANA
Oriģinālajos iepakojumos sveķi un cietinātājs tiek
savstarpēji
sajaukti
pareizajā
attiecībā.
B
komponentu pilnībā pievienojiet A komponentam
un rūpīgi samaisiet. Vislabāk to darīt ar elektrisko
urbi, kurš aprīkots ar piemērotu mikseri. Maisiet,
kamēr maisījuma krāsa ir vienmērīgi konsekventa.
Pēc tam līme ar līmes lāpstiņu tiek uzklāta uz
pamatnes paredzētajā līmes izstrādes laikā,
ieklājamie elementi tiek novietoti uz pamatnes un
ar piesišanu iebīdīti paredzētajā vietā.
Ievērojiet parketa ražotāja norādījumus.

IETEICAMIE LĪMES LĀPSTIŅU IZMĒRI:

TEHNISKIE DATI
Pamatkomponents

B 12

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt cieši noslēgtā tarā vēsā, sausā vietā.
Uzglabāšanas temperatūra: ne zemāka par + 5 °C,
derīguma termiņš 12 mēneši.
IEPAKOJUMS
Art. 30820230:
Art. 30835797:

Krāsa

Polihloropēns, nesatur šķīdinātājus
Maisījumam - brūngana / komp.
A: dzelteni brūna, komp. B:
brūna

Viskozitāte

Viegli uzklāt – nav rukuma

Blīvums

1,7 g/cm3 (komp. A + komp. B)

Sajaukšanas attiecība

10 kg spainis CZ/SK/PL/HU
(komp. A + komp. B)

komp. A : komp. B = 9 : 1 – daļas
no svara

Izstrādes laiks

apm. 1 stunda atkarībā no temperatūras

10 kg spainis SL/RUS/RO/BG
(komp. A + komp. B)

Ieklāšanas laiks

apm. 30 min. pēc līmes uzklāšanas,
atkarībā no temperatūras

GISCODE
RU 1

Vislabāk ieklāt pie temperatūras
Darba temperatūra

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA:
Komp. B: satur difenilmetān-4,4-diizociananātu,
izomērus un homologus, 4,4’metilēndifenildiizocinātu, difenilmetān-2,4’diizocinātu, 2,2’-metilēndifenildiizocinātu.
Ievērojiet norādījumus drošības datu lapā un uz
iepakojuma.

Ieteicamais špakteļlāpstiņas
zobu izmērs

Virsmas apstrāde

starp +18°C un +23°C; pamatnes
temperatūra vismaz +15°C;
relatīvas mitrums nepārsniedz 65%
Slokšņu parkets, 10 mm masīvais un
mozaīkas parkets, daudzslāņu
parkets (8mm masīvas sloksnes,
līdz 100 cm garumā) vertikāli
ieklāts parkets, koka bruģis
(plānāks par 40 mm), lamināta
grīdas segumi: līmes lāpstiņas
zoba izmērs TKB-B 3 Patēriņš:
apm. 1200 g/m² Daudzslāņu
parkets (dēļi garāki par 100 cm),
lamināta grīdas segumi (garāki par
100 cm), koka bruģis: līmes
lāpstiņas zoba izmērs TKB-B 12 vai
Pajarito 69. Patēriņš: apm. 1800
g/m². Iepriekš uzskaitītās līmes
lāpstiņu formas ir tikai orientējošas;
galīgo zobu formas izvēli noteiks
precīzi apstākļi uz vietas, un tas ir
atkarīgs no pamatnes gluduma,
parketa elementu garuma un parketa
apakšdaļas stāvokļa. Katrā gadījumā
pārliecinieties, ka parketa apakšpuse
vienmēr ir pietiekami sasaistījusies
ar līmi.

Pēc 24-48 stundām atkarībā no
telpas mikroklimata un
noslogojuma

Pēmērota siltajām grīdām

Jā

Tīrīšana

Pirms sacietēšanas: Solvent 300.
Sakaltušu līmi mehāniski nokasīt.

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 vienas partijas materiālu. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju
dienests ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem.
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