STIX P956 2K
DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA LĪME GRĪDAS SEGUMIEM
GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS
•

Izcilas mehāniskās īpašības

•

Nav nepieciešama gruntēšana, var līmēt pa tiešo pie
pamatnes

•

Mitrumizturīga

•

Lieliska izturība pret laika apstākļiem (var izmantot ārtelpās)

•

Karstumizturīga: līdz pat +120°C

•

Viegli uzklājama

•

Mitrā sasaistīšana (nav nepieciešams apžūšanas laiks)

•

Nesatur ūdeni

•

Izmantojama plašam pamatņu, materiālu un pielietojuma
klāstam

•

Piemērota grīdām ar zemgrīdas apkures un dzesēšanas
sistēmām

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

PIELIETOJUMS

➢

Bāze :

Divkomponentu poliuretāns

➢

Krāsa :

Dzeltenīgi gaiši brūna

➢

Izlietošanas laiks :

40-45 minūtēs pie +20°C, 25-30
minūtēs pie +30°C

➢

Apšūšanas laiks :

Nav

➢

Iestrādes laiks :

Apm. 1 stunda pie +20°C

➢

Var staigāt :

Pēc 24 stundām

➢

Pilnīga sacietēšana :

Pēc 48 stundām

➢

Patēriņš :

300 līdz 900 g/m²

APRAKSTS
STIX P956 divkomponentu poliuretāna līme paredzēta :
-

Linolejam loksnēs
Linoleja flīzēm ar sintētisko pamatni
Visu veidu paklājiem
Mākslīgajai zālei
Sporta grīdas segumiem
Neapstrādātiem rūpnieciski ražotiem parketiem
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PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem.
Pamatnei jābūt veselai, vienmērīgai, gludai, pastāvīgi sausai un bez
vecās līmes paliekām, putekļiem, taukiem vai citiem netīrumiem.
Līmējot uz esoša grīdas seguma, pārliecinieties, ka tas ir stingri
pielīmēts un tīrs.
Notīriet netīrumus, pulēšanas līdzekli, eļļu un citus netīrumus.
Ja nepieciešama turpmāka pamatnes izlīdzināšana, izvēlieties
piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzinošo maisījumu.
Visām pamatnēm jābūt ar atbilstošu mitrumu, ja nē, tad tās
jāgruntē ar HYTEC E336 XTREM mitrumu bloķējošu grunti.
Pirms līmes uzklāšana vienmēr ļaujiet gruntīm un izlīdzinošiem
slāņiem pilnīgi nožūt.

LIETOŠANA
Rūpīgi samaisiet abus komponentus kopā, izmantojot elektrisko urbi,
kas aprīkots ar maisīšanas mikseri, līdz tiek iegūta viendabīga,
dzeltena/bāli brūna krāsa bez marmora raksta. Maisīšanas ātrums
nedrīkst pārsniegt 200-300 apgr./min.
Eksotermiskās sajaukšanas reakcijas dēļ īsais izstrādes laiks
(apmēram 45 minūtes pie +20°C) krasi samazinās pie augstākām
temperatūrām.
Uzklājiet vienmērīgu līmes kārtu pa visu pamatgrīdas laukumu,
izmantojot piemērotu zobaino špakteļlāpstiņu (atkarībā no
pamatnes porainības un raupjuma).
Nav nepieciešams apžūšanas laiks, laba sākotnējā saķeres stiprība
tiek vēl vairāk nostiprināta cietēšanas laikā. Nekavējoties novietojiet
grīdas segumu mitrajā līmē, nodrošinot pilnīgu līmes pielipšanu.
Izmantojiet berzes bloku un/vai rullīti, lai izvadītu gaisa burbuļus un
nodrošinātu labu līmes saķeri. Pēc 30 minūtēm atkārtojiet.

Stingri, kā arī deformēti grīdas segumi ir jārullē ar grīdas rulli un
jānoslogo, līdz līme ir pilnībā sacietējusi. Sacietēšanas laiks ir atkarīgs no
temperatūras un sajauktās līmes daudzuma (jo lielāks daudzums, jo
ātrāk līme sacietē).
Ieklājiet grīdas segumu saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

PATĒRIŅŠ
No 300 līdz 900 g/m².

UZGLABĀŠANA
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, uzglabājot no
+10°C līdz +30°. Salnoturība līdz –5°C.

TĪRĪŠANA
Instrumentus un traipus tīriet ar šķīdinātāju (piemētram, MEKmetiletilketanolu), vēlams, pirms līme nav sacietējusi.

PIEZĪMES
Paaugstināts gaisa mitrums līmes iestrādes laikā var izraisīt putu
veidošanos līmes virskārtā.
- Zemās temperatūrās līme sabiezē, cietēšna palēlinās vai pat
pārtraucas.
- Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojumus.
- Izmantojot sabiedriskajās virtuvēs: stingri ievērojiet grīdas
seguma rožotāja ieteikumus.

Kods

Iepakojums

30615713

6 kg

Daudzums
1

Svītkods
3549212484910

DROŠĪBA
Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā
https://bostiksds.thewercs.com/

Šeit sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti tikai uz Bostik pētījumiem un netiek dotas
garantijas, ka tie būs precīzi. Produkta veiktspēja, tā uzglabāšanas laiks un pielietojuma
raksturlielumi būs atkarīgi no daudziem mainīgiem lielumiem, tostarp no pamatnēm, uz kurām
produkts tiks uzklāts, no vides, kurā produkts tiek uzglabāts vai uzklāts, un uzklāšanai izmantotā
aprīkojuma. Jebkuras izmaiņas jebkuros apstākļos var ietekmēt produkta veiktspēju. Pircēja
pienākums ir pirms preces lietošanas pārbaudīt preces piemērotību paredzētajam lietojumam
tādos apstākļos, kādi pastāvēs paredzētās lietošanas laikā. Bostik negarantē produkta
piemērotību kādam konkrētam lietojumam. 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 atļauja, pamudinājums vai rekomendācija praktizēt jebkuru izgudrojumu, uz kuru attiecas
jebkurš patents bez patenta īpašnieka atļaujas.

BOSTIK HOTLINE
Smart Help +371 26622366

BOSTIK S.A.
420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES, France,
www.bostik.com

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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