STIX A510 LINO
GRĪDAS SEGUMU LĪME LINOLEJAM

PRIEKŠROCĪBAS/ ĪPAŠĪBAS
✓
✓
✓

Spēcīga pielīmēšana
Zema GOS emisija – M1 klase
Labas adhēzijas īpašības

PIELIETOJUMS
PRODUKTA APRAKSTS
STIX A510 LINO ir ūdens bāzes grīdas segumu līme linolejam. Ļoti
labas adhēzijas īpašības ar augstu saķeres stiprību. Videi draudzīga
ar zemām gaistošo organisko savienojumu emisijas vērtībām.

PRODUKTA INFORMĀCIJA
ART. NO.

IEPAKOJUMS

30619395

10 L

SVARS

EAN

13.5 kg

7311020081041

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI
Krāsa

Balta

Blīvums

1.35 kg/L

PIELIETOJUMS
Grīdas segumu līme ar lielu sauso atlikumu, kas izstrādāta lai pielīmētu

Saistviela

Akrilāta tipa polimēru dispersija

Apžūšanas laiks*

10-15 min

linoleju ar džutas pamatni, adatoto filcu grīdas segumus, tekstila grīdas
segumus un vinila flīzes ar poliestera filca pamatni. Paredzēta mitrai

Atvērtais laiks*

0-15 min

Staigāt var pēc

12 stundām

Materiālu salodēt var pēc

Laba adhēzijas tiek sasniegta 24 stundu laikā

Atbilst M1 klasei.

līmēšanai uz absorbējošām virsmām. Piemērots apsildāmām grīdām

uz materiāliem, kuru viena virsma ir

un ratiņkrēslu slodzei.

absorbējoša. Pilnīga pielipšana tiek sasniegta
pēc 4-7 dienām.
Patēriņš

3-4

m²/L.

Ievērojiet

ieteicamo

līmes

daudzumu katram materiāla veidam

Rekomendējamie materiāli:
✓ Linolejs ar džutas pamatni
✓ PVC grīdas segumi ar filča pamatni
✓ Vinila flīzes ar filča pamatni
✓ Adatotais filcis
✓ Paklāji ar džutas pamatni
✓ Korķa materiāli
✓ Tekstila grīdas segumi

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Darba apstākļi

Temperatūra ne zemāka par +15°C.

*Šīs vērtības norādītas pie +23°C ar 50%
relatīvā gaisa mitruma uz normālām
absorbējošām pamatnēm. Šī vērtības var
atšķirties no iepriekš norādītajām atkarībā no
virsmas un temperatūras.

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

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus. Tas ir
īpaši svarīgi, strādājot ar linoleju.Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta
tikai kā papildu informācija par faktisko adhēzijas procesu. Virsmai jābūt
tīrai, līdzenai, izturīgai un bez putekļiem, netīrumiem, līmes atlikumiem
un vecām krāsām. Ja nepieciešams izlīdzināt pamatni, iesakām
izmantot šim nolūkam paredzēto Bostik Floor Screed. Betona
pamatnēs mitruma daudzums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā
noteiktās maksimālās vērtības. Līmes, grīdas seguma un pamatnes
temperatūrai jābūt vismaz +18°C. Relatīvais mitrums (RH) pamatnē
nedrīkst pārsniegt 60% betonam, 8-12% skaidu plātnei un 9%
kokšķiedru plāksnēm. LŪDZU ŅEMIET VĒRĀ! RH mērījums betonā
substrātu vajadzētu veikt kvalificētam speciālistam. Ieklājot uz lokšņu
materiāla ir ļoti svarīgi, lai tās ir labi izžuvuši. Tas palīdzēs uzvairīties
no gaisa burbuļiem zem linoleja un lokšņu sadurvietu nobīdes.
Neabsorbējošām virsmām, piemēram, augstas stiprības betonam, mēs
iesakām uzklāt vismaz 10 mm biezu Bostik Floor Screed slāni.

PATĒRIŅŠ
3-4 m²/L atkarībā no pamatnes un ieklāšanas metodes.
PATĒRIŅŠ

PAMATNE
Linolejs ar džutas pamatni

B1

Apm. 4 m²/L

Tekstila grīdas segumi

B1

Apm. 3 m²/L

UZGLABĀŠANA/ DERĪGUMA TERMIŅŠ
12 mēnešus sausā, vēsā vietā neatvērtā rūpnīcas iepakojumā
temperatūrā no +10 līdz +30°C. Sargāt no aukstuma.

IESTRĀDES METODE
GRĪDAS SEGUMU PIELĪMĒŠANA:
Mitrā metode uz absorbējošas pamatnes: Līmēšana uz
absorbējošas virsmas, betona, izlīdzinošā maisījuma un skaidu
plātnes. 1. Labi samaisiet līmi. 2. Ar līmes lāpstiņu uzklājiet līmi uz
grīdas. Līmes izcilņa līnijai jābūt 2-3 mm augstumā. Linolejam
nepieciešamais līmes daudzums ir apm. 3-4 m²/L. 3. Novietojiet grīdas
segumu tieši uz mitrās līmes un pārbaudiet saķeri. Apžūšanas laiks
parasti ir 10-15 minūtes. 4. Rūpīgi piegludiniet grīdas segumu pie
pamatnes un izspiediet visus gaisa burbuļus. Lai iegūtu labāko
rezultātu, mēs iesakām izmantot grīdas rulli.

TĪRĪŠANA
Tīrīt ar ūdeni pirms līme sakaltusi. Sakaltušu līmi iespējams notīrīt
mehāniski vai ar vaitspirtu.

DROŠĪBA
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Ja jums
nepieciešama medicīniskā palīdzība, vienmēr turiet pie rokas
iepakojumu vai etiķeti. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā
vietā. Ja līme nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni.
Ja līme nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet ādu ar ziepēm un
ūdeni. www.bostik.se

ATBILDĪBA

Art. no.: XXXXX/2021-03

Atruna: mūsu sniegtie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz
dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt
labākos iespējamos rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles,
mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem
rezultātiem.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +371 26622366
gsc@gsc.lv
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