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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

BOSTIK ROLL 25 / 50 / 85 

KONTAKTLĪMES 

 

Armēta līmlenta grīdlīstu, noseglīstu un aksesuāru pielīmēšanai. 

 

PIELIETOJUMS 
Bostik® ROLL 25-50-85 ir armēta līmlenta, kas piemērota visu veidu grīdlīstu, noseglīstu, aksesuāru un sienu aizsargu piestiprināšanai pie sienām un 

grīdas, piemēram:  

• elastīgo grīdas segumu grīdlīstēm (PVC, gumijas, linoleja); 

• profiliem un atbalsta līstēm;  

• tekstila grīdas segumu grīdlīstēm (paklāju un adatoto); 

• cietām PVC grīdlīstēm (ar iekšpusē uzstādītiem elektrības vadiem...), elektrības penāļiem;  

• koka grīdlīstēm;  

• sienu aizsargplākšņu stiprināšanai slimnīcās;  

• EPDM membrānu līmēšanai pie balstiem.  

Lietošanai tikai iekštelpās. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 

• Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.  

• Gatava lietošanai.  

• Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.  

• Laba saķere un spēcīgs savienojums.  

• Ilgs iestrādes laiks.  

• Daudzveidīgs pielietojums.  

• Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).  

• Ātra un vienkārša lietošana.  

• Tūlītēja sacietēšana.  

• Izcila liptspēja.  

• Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.  

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
- Krāsa: caurspīdīga. 

- Līmvielas veids: armēts divpusējs pārklājums uz sintētisko sveķu bāzes. 

- Plēves veidošānās laiks: nav jāgaida, lietojams uzreiz. 

- Atvērtais laiks: ieklāšanu veikt pakāpeniski.  

- Cietēšanas laiks pirms uzsākt gājēju kustību: nekavējoties. 

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

- Ruļļa platums: 25 mm, 50 mm un 85 mm. 

- Ruļļa garums: 50 metri. 
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LIETOŠANA 
BRĪDINĀJUMI 

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem. 

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

- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma. 

PAMATNES 

- Labas kvalitātes betona virsma. 

- Cementa klons (sasaistīts vai atdalīts).  

- Anhidrīta klons1.  

- Esošs grīdas segums.  

- Kokskaidu plāksne, saplāksnis vai OSB31.  

- Metāla vai neabsorbējošas pamatnes.  

- Piemērots siltajām grīdām un PRE.  

- Ģipškartona plāksnes1: ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, sienu apmetums. 
1 Uz porainām pamatnēm vispirms uzklājiet Bostik praimeri.  

 

LIETOŠANA 

Bostik ® ROLL 25-50-85 sastāv no līmes struktūras režģa, ko visā platumā aizsargā silikona papīra loksne (1 katrā pusē). Noņemiet vienu 

no aizsargājošajām loksnēm un pakāpeniski pielieciet loksni pie pamatnes. Rūpīgi pielīmējiet un berzējiet, lai likvidētu gaisa burbuļus 

un nodrošinātu saķeri visā līmlentes platībā. Spēcīgā sākotnējā saķere neļauj veikt tālākas korekcijas. Pēc tam noņemiet otru 

aizsargpapīra loksni un ieklājiet uz lipīgās puses grīdas segumu. Montējot tekstila materiāla līstes, cietās PVC vai koka grīdlīstes, Bostik 

ROLL ® uzklāj uz pamatnes un otru silikona papīru atstāj vietā. Pēc tam silikona papīru pakāpeniski noplēš, un visus šos elementus 

piestiprina paredzētajā vietā. 

 

PATĒRIŅŠ 
Rullis uz 25 vai 50 tekošajiem metriem. 

 

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

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30607844 Rullis 25 mm x 50 m 8 3549212475475 

30607845 Rullis 50 mm x 50 m 5 3549212475499 

30607846 Rullis 85 mm x 50 m 3 3549212475512 

30609723  Rullis 50mm x 25m – atsevišķā kastītē 8 3549212476946 

30609724  Rullis 85mm x 25m – atsevišķā kastītē 8 3549212476953 

 

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 
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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/

