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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Līme uz alkohola bāzes parketa ieklāšanai

LIETOŠANAS SFĒRA
Līme uz alkohola bāzes dažādu veidu parketam ar biezumu līdz 22 mm:
• mozaīkas parkets līdz 8 mm 
• neapstrādāts parkets 
• finieris, skaidu plāksnes 
• spundētas lamināta plāksnes līdz 22 mm 
• masīvas plāksnes līdz 22 mm 
• rūpnīcā ar pernicu apstrādāts parkets 
• sāniski klāts parkets 
• korķa pamatne

PRIEKŠROCĪBAS

• Ātra žūšana 
• Laba pielipšana
• Līme nesatur ūdeni, tādēļ saglabā līdzsvarotu koka mitrumu
• Var izmantot uz vairuma pamatņu 
• Piemērota siltajām grīdām
• Izturīga pret salu līdz -20 °C .

IZMANTOŠANA

PAMATNES TIPS: sagatavotas betona virsmas, izlīdzināšanas masas uz cementa bāzes, skaidu plāksnes, finieris.
PAMATNES SAGATAVOŠANA: pamatnei jābūt izturīgai, plakanai, cietai, tīrai, bez putekļiem, slīpētai.
Virsmas mitrums uzklājot nedrīkst pārsniegt 4 %. 

LĪMES UZKLĀŠANA

Uzklājiet līmi uz virsmas ar rievotu līmes lāpstiņu B12. Parketu klāj uz virsmas, kas ir aptuveni 1 m plata. Ieklāj pirmo virsmu, parketa plāksnes iestiprina ar
koka āmuru, tad klāj nākamo virsmu utt.
Telpas malās atstāj 5-8 mm atstarpi, ko pēc tam pārklāj ar līsti. Uzbriešanas aprēķina noteikums: 0,15 % no lielākā virsmas posma, ko klāj parkets.
Pēc katriem 10-15 m2 sloksnes vai blokus savieno kopā.
Iesakām grīdu slīpēt vai klāt ar pernicu vismaz 4-5 dienas pēc parketa ieklāšanas. Slīpēšanu veic pirms lakošanas.

DARBA NORĀDĪJUMI

PIEZĪMES

• Parkets jāizpako un jāsagatavo saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
• Izlasiet un ievērojiet ražotāja norādījumus par klāšanu
• Līmes traipus un instrumentus tīra ar šķīdinātāju, denaturētu etilalkoholu (vai acetonu).

UZGLABĀŠANA

2 gadus neatvērtā fabrikas iepakojumā temperatūrā no +5°C  līdz+30 °C . Spēj izturēt sasalšanu 4-5 reizes līdz -20°C . Ja līme sasalusi, to ienes siltā telpā +25
°C  temperatūrā un patur 24-48 stundas, līdz tā atkal ir normālā darba temperatūrā. Pirms izmantošanas līmi samaisiet.

IEPAKOJUMI

7 kg un 25 kg spainis.

DROŠĪBA

TEHNISKIE DATI

Bāze Vinils

Blīvums 1,7 ± 0,05 temperatūrā
+23 °C

Šora skaitlis apt. 50

Izskats Tiksotropiska, plūstoša
līmes masa

Krāsa gaiši bēša

Izstrādes laiks* 20 min.

* Izstrādes laiks un galīgās izžūšanas laiks atkarīgs no apkārtējās temperatūrās, relatīvā gaisa mitruma, materiāla porozitātes
un uzklātās līmes daudzuma.

Pirmā sacietēšana 15 min.

Galīgā sacietēšana apt. 24 stundas



Var staigāt pa virsmu pēc vismaz 24 stundām

Gatava slīpēšanai pēc 4-5 dienām

Izmantošanas temperatūra no +5 °C  līdz +35 °C

Patēriņš 800-1200 g/m2

 

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com

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

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir
balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Šis ir
palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu
iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba aps


