STIX A50 MULTIDESIGN
MULTIFUNKCIONĀLA DISPERSIJAS LĪME PVC GRĪDAS SEGUMIEM

PRIEKŠROCĪBAS

•

Efektīva

•

Piemērota riteņkrēslu slodzei

•

Spēcīga pielipšana pēc sacietēšanas

•

Zema emisija

•

Piemērota siltajām grīdām

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

Bāze/ krāsa

Dipsersijas sistēma/
bēšīgi balta

Blīvums

1,3 g /cm³

Apžūšanas laiks*

0-10 min

Atvērtais laiks*

20-30 min. (0-10 minūtes
krastā klimata zemēs)

Var staigāt pēc*

24 stundām

LIETOŠANA

PIELIETOJUMS
STIX A50 MULTIDESIGN ir multifunkcionāla dispersijas līme šādu
elastīgo grīdas segumu pielīmēšanai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homogēniem PVC grīdas segumiem (loksnēs un flīzēs).
Heterogēniem PVC grīdas segumiem ar pildītu
pamatni (loksnēs un flīzēs).
Dizaina PVC (plankās un flīzēs).
Līdz 4 mm bieziem dabīgajiem linolejiem.
Līdz 4 mm bieziem heterogēniem PVC grīdas segumiem ar
uzputotu pamatni.
Līdz 3,5 mm bieziem gumijas grīdas segumiem ar
gludu pamatni, kas ražoti saskaņā ar DIN 16850.
Tekstila grīdas segumiem ar dažādām pamatnēm
(sintētiskā auduma, sintēriskās džutas, putu, adatotā filča
un vinila pamatnes).
Sizala un kokosa grīdas segumiem.
Var tikt izmantota elektrostatiski šķipsnotiem grīdas
segumiem (piem., Flotex). Nav piemērota adatotam ficim
ar lielu iekšējo spriegumu.

Sacietēšanas laiks* /
sakausēšana

Patēriņš

Iestrādes temperatūra

24 stundas

A2 apm. : 320 g/m²
B1 apm.. : 380 g/m²
B2 apm. : 650 g/m²
Pamatnes temperatūra
vismaz + 10 °C; gaisa
temperatūra vismaz + 12 °C –
+ 25°C!
Relatīvais gaisa mitrums ne
augstāks par 75 %

* Šie laiki noteikti pie + 23° C gaisa temperatūras un 50 % relatīvā gaisa
mitruma uz normālām absorbējošām pamatnēm

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības
standartiem. Pamatnei jābūt stabilai, līdzenai, gludai, pastāvīgi
sausai, tīrai, bez plaisām, blīvai, spiedes izturīgai, bez vecu līmju
atlikumiem, taukiem, putekļiem un citiem netīrumiem. Ja
nepieciešams, pamatne ir iepriekš jāsagatavo. Izmantojiet
atbilstošas gruntis un izlīdzinošos maisījumus. Asfalta pamatnes
un citas neabsorbējošas pamatnes vienmēr ir jāizlīdzina ar
vismaz 2 mm biezu izlīdzinošo slāni.

PATĒRIŅŠ
A2 apm. : 320 g/m²
B1 apm. : 380 g/m²
B2 apm. : 650 g/m²

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

TĪRĪŠANA

Uzklājiet STIX A50 MULTI DESIGN vienmērīgi ar zoboto
špakteļlāpstiņu uz pamatnes. Ja jūs iekājat gumijas grīdas
segumu, ir nepieciešams īss apžūšanas laiks - 5-10 minūtes, pēc
kura grīdas sejums tiek uzklāts uz svaigas līmes.
Sāciet ieklāšananu un kārtīgi norullējiet grīdas segumu ar 50 - 70
kg smagu rulli.
Ja piepieciešams, pēc 30 - 40 minūtēm norullējiet vēlreiz grīdas
segumu ar rulli. Šuvju karsto lodēšanu sāciet ne ātrāk kā pēc 24
stundām.
Pieversiet uzmanību grīdas segumu ražotāju instrukcijām.
Telpās, kas pakļautas tiešiem saules stariem, piemēram, stikloti
ziemas dārzi, jāizmanto izplešanās nobīdes izturīgas līmes no
mūsu sortimenta.

Instrumentus tīrīt ar ūdeni pirms līme nav sakaltusi.

PIEZĪMES
Vienmēs ievērojiet noteikto sacietēšanas laiku.
Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojuma vāku.
- Piemērots gumijas grīdas segumiem, kuru pielīmēšanai
ražotājs iesaka akrila līmi.

KODS

IEPAKOJUMS

30615689

DAUDZ.

22 kg

1

SVĪTRKODS
4008373130535

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 nav garantijas, ka tie
būs precīzi. Produkta veiktspēja, tā uzglabāšanas laiks un pielietojuma raksturlielumi būs atkarīgi
no daudziem mainīgiem lielumiem, tostarp no materiāliem, uz kuriem produkts tiks uzklāts, no
vides, kurā produkts tiek uzglabāts vai uzklāts, un uzklāšanai izmantotā aprīkojuma. Jebkuras
izmaiņas jebkurā no šiem mainīgajiem apstākļiem var ietekmēt produkta veiktspēju. Pircēja
pienākums ir pirms preces lietošanas pārbaudīt preces piemērotību paredzētajam pielietojumam
tādos apstākļos, kādi pastāvēs paredzētās pielietošanas laikā. Bostik negarantē produkta
piemērotību kādam konkrētam pielietojumam. 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 atļauju, pamudinājumu vai ieteikumu praktizēt jebkuru izgudrojumu, uz
kuru attiecas jebkurš patents bez patenta īpašnieka atļaujas.

BOSTIK HOTLINE
Smart Help +371 26622366
gsc@gsc.lv

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