STIX P956 2K
DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA LĪME IEKŠTELPU UN ĀRA DARBIEM

PRIEKŠROCĪBAS / ĪPAŠIBAS
✓
✓
✓
✓
✓

Augsta bīdes noturība
Izturīga pret mitrumu un karstumu
Spēcīga sākotnējā saķere
Liels sausais atlikums
Nesatur šķidinātājus
12 h

2-4 m2/l

PIELIETIJUMS
PRODUKTA APRAKSTS
STIX P956 2K ir divkomponentu šķīdinātājus nesaturoša poliuretāna
līme ar plašu pielietojumu klāstu, kas piemērota virsmām, kurām
tiek izvirzītas augstas prasības līmētā savienojuma stiprībai un
ūdensizturībai. Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārā darbiem.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
ART NR.

IEPAKOJUMS

30619434

8 kg

4,7 l

GEN
7311020081072

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
Krāsa

Maisījums: dzeltenīgs
Komponente A: bēša

Videi draudzīga ar zemām GOS emisijas vērtībām, atbilst prasību
līmenim EC1.

APJOMS

Komponente B: brūna
Blīvums

1,7 kg/L (daļa A + daļa B)

Saistviela

Poliuretāns ar izocināta saistvielu

PIELIETOJUMS

Ieklāšanas laiks*

10 min

Piemērota dažādu būvmateriālu līmēšanai. Īpaši piemērota gumijas

Izlietošanas laiks*

45 min

grīdas segumu līmēšanai uz slīpām pamatnēm sabiedriskās vietās.

Var staigāt pēc:

12 stundām

Pilnīga sacietēšana pēc:

30 stundām

Patēriņš

2-4 m²/L

Darba apstākļi

Temperatūrai jābūt vismaz +15°C. Labākie

Var izmantot arī mini golfa laukumu seguma un mākslīgā zāliena
pārklājumu līmēšanai.

rezultāti ir pie +20ºC un 60 % RF

Rekomendējamie materiāli:
✓ Gumijas materiāls līdz 3,5 mm, iekštelpās un ārā darbiem

Uzglabāšana

12 mēn. pie temp. +10 līdz
+20°C. Sargāt no sala.

Vide un veselība

Satur izocinātus – ievērojiet AFS

✓ PVC
✓ Koks
✓ Alumīnijs
✓ Cinkotais tērauds
✓ Daļēji elastīgās flīzes
✓ Materiāli uz akmens un cementa bāzes
✓ Minigolfa laukuma segums

* 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.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus. 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.
Līmējot gumijas materiālus uz betona pamatnēm relatīvais mitrums
(RH) pamatnē nedrīkst pārsniegt 85%. Līmes, grīdas seguma un
pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +15°C.

PATĒRIŅŠ
400-1200 g / m² atkarībā no pamatnes un izvēlētās
ieklāšanas metode;
A2 apmēram 400-450 g / m²
B1 apmēram 500-750 g / m²
B2 apmēram 1000-1200 g / m²

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
STIX P956 2K iepakojums sastāv no divām daļām. Apakšējā daļā ir
pamatkomponente un augšējā iepakojuma daļā cietinātājs. Katrā daļā
esošais vielas daudzums ir saskaņots tā, lai gatavais maisījums būtu
pareizajās proporcijās. Pievienojiet cietinātāju pie pamatkomponentes
un sajauciet ar elektrisko maisītāju, kurš aprīkots ar piemērotu
mikseri, zemos apgriezienos, līdz maisījuma krāsa kļūst viendabīga.

12 mēnešus sausā, vēsā vietā neatvērtā rūpnīcas iepakojumā
temperatūrā no +10 līdz +20°C. Sargāt no aukstuma.

LIETOŠANA

TĪRĪŠANA

1. Līmi uzklājiet ar līmes lāpstiņu, kuras robojums paredzēts
attiecīgajam grīdas segumam. Sajaukto līmi jāizmanto 40 minūšu
laikā. 2. Novietojiet grīdas segumu līmē un stingri piespiediet. Jebkuri
līmes traipi nekavējoties jānotīra. 3. Piegludiniet grīdas segumu ar
piemērotu instrumentu. Esiet uzmanīgiem pie šuvēm. Nenoslogojiet
grīdas segumu 2-4 stundas pēc pielīmēšanas. Grīdas seguma
materiālus ar lielu iekšējo spriegumu pēc ieklāšanas nepieciešams
slogot ar smilšu maisiņiem.

UZGLABĀŠANA/ DERĪGUMA TERMIŅŠ

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

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
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

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

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

