
 
 
 
 
 
 
 

TARBICOL MS ELASTIC 
TEHNISKO DATU LAPA 
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IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS 
Vienkomponenta līme ar MS polimēriem, ko var uzklāt ar lāpstiņu. Visu veidu parketam (neapstrādātam vai lakotam) uz absorbējošām vai blīvām pamatnēm. 
Ļoti labas mehāniskās un akustiskās īpašības. Izstrādājumam ir Vides un veselības deklarācijas datu lapa (franču valodas versija FDE&S). 
 
LIETOŠANAS SFĒRA 
Visu veidu parketam uz absorbējošas vai blīvas pamatnes. 
Līmēšanai uz visu veidu pamatnēm, piemēram, betona, koka, metāla, flīzēm, grīdas izlīdzināšanas masām. 
Izcila saķeres spēja ar visu veidu kokiem un pamatnēm. 
- Visu veidu koki (dižskābardis, skābardis, bērzs, bambuss u.c.). 
- Visu biezumu neapstrādāts vai lakots lamināta parkets. 
- Mozaīkas parkets. 
- Mozaīkas rakstu parkets. 
- Parkets ar apstrādātu virsmu. 
- Gala parkets. 
- Ideāli piemērots eksotiskajiem kokiem.  
PRIEKŠROCĪBAS 

 
• Jauna tehnoloģija. Uzlabotas īpašības. 
• Izturība pret mitrumu (piemēram, tīkkoka līmēšanai mitrās telpās). 
• Grīdu var ieklāt bez gaidīšanas. 
• Ātri sacietē. 
• Nesatur ūdeni, tādēļ nav koka deformēšanās riska. 
• Grīdas klājējam: nesatur šķīdinātājus, bez izocianātiem. 
• Videi: EC 1 klase, zema ogļūdeņražu emisija. 
• Piemērota siltajām grīdām, koka grīdām ar elektrisko apsildi un apgriežamiem grīdas segumiem. 
• Noturīgs elastīgums. 
• Pēc saspiešanas vai izstiepšanas atgūst sākotnējās elastomēriskās īpašības. 
• Noturīgs elastīgums temperatūrā no -40 °C līdz +120 °C . 
• Nekorodē metālu. 
• Akustika: izcila soļu trokšņa akustika, slāpēšana līdz 18 dB.  
Testa atskaite no Koku tehnoloģijas un mēbelējuma centra (CTBA, Francija) 

 
Nr. 05/C TBA-IBC /PHY/4848/5 
un Nr. 05/C TBA-IBC /PHY/4848/7 
 
DARBA NORĀDĪJUMI  
PAMATNE 

 
Betona pamatne un līdzena akmens pamatne. 
Grīdas izlīdzināšanas masas uz cementa bāzes (esošas vai no jauna ieklātas). 
Grīdas izlīdzināšanas masas ar anhidrītu* (skatīt Tehnisko datu lapu) 
Vecas flīzes vai parkets, kas pietiekami līdzens. 
Skaidu plāksnes vai finieris*. 
* Klāj tieši uz pamatnes bez gruntēšanas.  
PAMATNES SAGATAVOŠANA 

 
Pamatnei jābūt izturīgai, sausai, tīrai, bez putekļiem, taukainām vielām, līdzenai. 
Betona sijas vai grīdas izlīdzināšanas masas jāapstrādā ar mūsu piedāvāto plūstošo špakteli.  
LĪMES IZKLĀŠANA 

 
Ar zobotu lāpstiņu Nr. 4 līmi var viegli uzklāt uz pamatnes, patēriņš no 700 līdz 1000 g/m². 
Nav jāgaida apžūšana līdz gumijas konsistencei. 
Deformētas plāksnes jāpielīmē grīdai un jātur piespiestas, līdz līme kārtīgi sacietējusi.  
PASITIET PA PARKETU 

 
Pasitiet pa parketu, lai izlīdzinātos līmes svītras un tā pieliptu uz parketa aizmugures. 
Ievērojiet ārējo deformācijas šuvi (vismaz 8 mm). 
Deformācijas šuve jārēķina kā 0,15 % no katra lielākā izmēra, ko nosegs parkets.  
CITA INFORMĀCIJA 

 
Uzglabājiet parketu pret laika apstākļiem un vēju pasargātā, sausā vietā. Ja parkets iepakots, uzglabājot iepakojums jāsaglabā vesels. 
Parketu nevar klāt, ja telpas gaisa mitrums pārsniedz 65 %. 
Ja klāj uz apsildāmās grīdas, tad jānodrošina atbilstība DTU 51.2. punktam. Apkure jāatslēdz 48 stundas pirms grīdas ieklāšanas. Pēc 
grīdas klāšanas pagaidiet vismaz 1 nedēļu, tad pakāpeniski pieslēdziet apsildi. 
Līme ar MS polimēriem ļoti labi pielīp. Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet traukus. 
Nekraujiet kravas paletes vienu uz otras. 



 
 

 
 

 

TĪRĪŠANA 

Svaigus traipus un instrumentus tīriet ar šķīdinātāju vai acetonu. 
 
PATĒRIŅŠ 

 
700 -1000 g/m² 
 
UZGLABĀŠANA 

 
Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10 °C līdz +30 °C .  
IEPAKOJUMI 
 
 
 

 

Kods UC PCB SVĪTRKODS 
    

130643 7 kg maiss vai 7 kg spainītis  3549210019756 
    

130644 Divi 7 kg maisi vai 14 kg spainītis  3549210019763 
    

130645 Trīs 7 kg maisi vai 21 kg spainītis  3549210019770 
    

 
DROŠĪBA 
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Drošības datu lapu adresē www.quick-fds.com vai lūdziet jums kopiju nosūtīt pa faksu.  
Lietošanas ieteikumi balstīti uz standarta izmantošanu. Tie ir jāievēro, taču pirms līmēšanas būvdarbu objektā vai mājās jāveic pārbaudes līmēšana, jo īpaši, ja 
tā ir pirmā izmantošanas reize un/vai ir īpaša pamatne. Par piesardzības pasākumiem izmantošanas laikā skatiet mūsu drošības datu lapas. 
 
TEHNISKIE DATI  
    

Izskats gaiši brūns šķidrums 
    

Blīvums (Francijas norma: T76.300) 1,60 ±0,02  
    

Izstrādes laiks* 40 minūtes 20 °C temperatūrā 
    

Var staigāt pa virsu pēc aptuveni 24 stundām 
    

Sacietēšana Aptuveni 24-48 stundas 
    

Var staigāt pa virsu pēc 
- Mājās (staigā maz) aptuveni 24 stundām - C itos objektos, kur staigā daudz, 
aptuveni 48 stundām  

    

Var slīpēt un lakot pēc 48-72 stundām 
    

Izstrādes laiks 40 minūtes 20 °C temperatūrā 
    

Izmantošanas temperatūra no +10 °C līdz +30 °C 
    

*Žūšanas laiks atkarīgs no temperatūras, telpu mitruma un pamatnes    
porainuma.    

    

   

  BOSTIK HOTLINE  
    

  Smart help tel. +371 26622366  
  gsc@gsc.lv  
     

Saistību atruna: mūsu uzrādītie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un 

ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu 

lietotājam sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir 

ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta 

lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem. 

 


