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 TEHNISKO DATU LAPA 
Versija CM / NM 08.09.2016 

 aizstāj un atceļ iepriekšējo versiju 
 

BOSTIK ROLL 740 

KONTAKTLĪMES 

 

 

PIELIETOJUMS 
Bostik® ROLL 740 ir īpaša sausā līme, kas piemērota visu veidu grīdas segumu ieklāšanai uz vecām un jaunām pamatnēm, piemēram:  

-    Homogēni un heterogēni PVC. 

-    Dizaina PVC flīzēs un plankās (LVT). 

- Sintētiskie tekstila grīdas segumi – ar filca pamatni, uzputotu pamatni, sintētiskās džutas pamatni un adatotie. 

- Citu materiālu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums. 
Piemērots arī pagaidu grīdas segumu ieklāšanai: izstādēm, pasākumiem, veikaliem. Dod iespēju pēc tam viegli demontēt grīdas segumu un līmi 
vienā piegājienā. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 
- Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.  

- Gatava lietošanai.  

- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.  

- Augsta saķere un spēcīgs savienojums.  

- Ilgs iestrādes laiks.  

- Daudzveidīgs pielietojums.  

- Ātra un vienkārša lietošana  

- Tūlītēja sacietēšana. 

- Iespējama tūlītēja sakausēšana. 

- Neatstāj pēdas, vēlāk noņemot.  

- Nav pašuzliesmojošs. 

- Nesatur šķīdinātājus, nesatur phtalātus. 

- Zema GOS emisija: klase A+ / Emisijas kods EC1 Plus. 

- Atbilst LEED un BREEAM kritērijiem. 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
- Krāsa: caurspīdīga uz balta sieta pamatnes. 

- Līmvielas veids: divpusējs sintētisko sveķu pārklājums uz režģa ar mikroperforējumu. 

- Darba laiks: neierobežots (pirms aizsargpapīra noņemšanas). 

- Cietēšanas laiks pirms uzsākt gājēju kustību: nekavējoties. 

- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +140°C. 

- Ruļļa platums: 740 mm. 

- Ruļļa garums: 25 metri. 

- Papildus perifērijas rullis: 50 mm x 25 m. 

LIETOŠANA 

BRĪDINĀJUMI 

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem. 
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- Pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt grīdas segumu ieklāšanai rekomendētos lielumus.  

- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%. 

- Pēc aizsargpapīra noņemšanas uzreiz veiciet grīdas seguma ieklāšanu.  

- Ruļļus uzglabāt vēsās un sausās telpās, sargājot no tiešas saules staru iedarbības.  

PIEMĒROTĀS PAMATNES 

 Jaunas pamatnes 

- Cementa vai anhidrīta klons. 

- Plātnes. 

- Kokskaidu plāksne, saplāksnis vai OSB3. 

- Metāls. 

- Piemērots siltajām grīdām.  

Esošās pamatnes (renovācija) 

PVC,  daļēji elastīgas flīzes, flīzes. Citu materiālu 

gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums. 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Pārbaudiet esošās pamatnes stāvokli. Esošajiem grīdas segumiem jābūt stingri pielīmētiem pie pamatnes. Esošā grīdas seguma virsmu 

notīriet virsmu ar nātrija sārmu un noskalojiet ar ūdeni. Visi esošie virsmas defekti pirms tam ir jāizlabo.  

LIETOŠANA 

1/ Ieklāšana jāveic saskaņā ar grīdas seguma ražotāja ieklāšanas norādījumu. Līmlentes jāuzglabā kopā ar grīdas segumu telpā, kurā tie tiks 

izmantoti, 48 stundas pirms ieklāšanas. 

2/ Jāveic pozicionēšanas tests, lai noteiktu, cik pareizi BOSTIK ROLL 740 var pielīmēt pie sagatavotās pamatnes. 

3/ Attiniet un novietojiet papildus līmlenti (pievienota komplektā) perifērijās. Tas atvieglo ieklāšanu gar sienām. Izlīdziniet to 

piegludinot ar korķa klucīti. Nenoņemiet aizsargpapīru. 

4/ Pielīmējiet pirmo  BOSTIK ROLL 740 sleju grīdas seguma ieklāšanas virzienā tā, lai tā pārklātos ar perifērijas sleju. Lai likvidētu gaisa 

burbuļus un nodrošinātu saķeri visā līmlentes platībā, izlīdziniet to piegludinot ar korķa klucīti vai tapešu slotu. Turpiniet sleju 

ieklāšanu paralēli pirmajai. Pēdējā sleja atradīsies pārklājumā ar perifērijas sleju un priekšpēdējo. Lieko līmplēvi, kas būs pārklājumos, 

jānoņem ar dubultajiem griezieniem. Visos gadījumos aizsargpapīrs nav jānoņem. Aizsargpapīru jānoņem tikai tai daļai, kurā var ieklāt 

grīdas segumu tuvākajā laikā.  

 

5/ Pēc tam var veikt līmlentes pielīmēšanu iepriekš sagatavotas grīdlīstes zonā. Izlīdziniet to piegludinot ar korķa klucīti. Vienmēr sāciet 

piegludināšanu no centra virzoties uz malām. Atlociet pusi no grīdlīstes slejas un noplēsiet aizsargpapīru no līmlentes, kas pielīmēta pie 

sienas. Lai atvieglotu nākamās grīdlīstes slejas pielīmēšanu, noplēsiet aizsargpapīru arī 20cm no līmējamās grīdlīstes slejas malas.  

 

6/ Grīdas seguma uzlocījums pie sienas tiek pielīmēts vienlaicīgi ar tā pielīmēšanas pie grīdas. Izpildiet šo 

procedūru visām loksnēm.  

Veicot grīdas seguma dubulto piegriešanu noteikti aizsargājiet līmlenti un grīdu, novietojot zem grīdas seguma  griežas vietā metāla 

lineālu. 

 

ŠUVJU SAKAUSĒŠANA 

Šuvju sakausēšanu iespējams veikt uzreiz pēc grīdas seguma ieklāšanas.  
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DEMONTĀŽA  

Demontāžu iespējams veikt viegli un bez pūlēm arī pēc vairākiem gadiem. Pēc demontāžas jauna grīdas seguma ieklāšana iespējama 

tieši uz esošās pamatnes.  

 

PATĒRIŅŠ 
1 rullis = 18.5 m² 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 
Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 10°C līdz +  30°C. Sargāt no mitruma. 

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30607858 Rullis 740 mm x 25 m 1 3549212475550 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex – 

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr 

Izplatītājs Latvijā: SIA “Grīdas Segumu Centrs” – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 – 

e-pasts: gsc@gsc.lv  - www.gsc.lv 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu 

www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

http://www.bostik.fr/
mailto:gsc@gsc.lv
http://www.gsc.lv/

