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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

Bostik XTREM Plus 
MŪRĒŠANA / KRĀSOŠANA 

 

Universāla līme/hermētiķis - divi vienā. Marķējums SNJF 
fasādēm. Iekšdarbiem/ārdarbiem.  

 

 

PIELIETOJUMS 
Universāls hibrīdtehnoloģiju hermētiķis visa veida hermetizēšanai un līmēšanai celtniecībā. Veic tādas pašas funkcijas kā parastais 

poliuretāna hermētiķis, bet nesatur šķīdinātājus vai izocianātu.  

Līmē: grīdlīstes, pakāpienu malu profilus, griestu karnīzes, paneļus, dakstiņus utt. 

Laba adhēzija ar visiem materiāliem: betonu, mūri, koku, ķieģeļiem, dakstiņiem, stiklu, metālu, keramiku, epoksīdu, poliesteru utt. Gan 

iekšdarbiem, gan ārdarbiem.  

Hermetizē: deformācijas un frakcionēšanas šuves, mūra, starpsienas, galdniecības izstrādājumus. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 
• Dažādiem materiāliem, dažādām virsmām  

• Salīp ar mitrām pamatnēm  

• Var krāsot   

• Viegla ekstrūzija  

• Marķējums SNJF fasādēm, 25E klase  

• Universāls: savienošanai un līmēšanai  

• Hibrīdtehnoloģija: bez šķīdinātāja, bez izocianātiem  

• Lieliska izturība pret novecošanos, vibrāciju, laika apstākļiem un UV starojumu 

  

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

• Krāsas: balta 
• Apžūšana: 45 min. / putekļi nepielīp pēc 50 min.  

• Polimerizācijas ātrums: apmēram 3 mm / 24 h  

• Cietība pēc Šora A: 50  

• Izstiepšanās deformējot: > 250%  

• Lietošanas temperatūra: no + 5°C līdz + 40°C   
• Ekspluatācijas temperatūra: no -20°C līdz + 80°C  

 
LIETOŠANA 

Pamatnei jābūt veselai, tīrai, bez putekļiem, attaukotai, bez plaisām un jāatbilst spēkā esošajiem DTU un profesionālajiem 

noteikumiem.  

Uzklāt ar manuālo vai pneimatisko pistoli ar vienmērīgu spiedienu.  

 

 



Līmēšana: Uzklāt uz fiksējamā elementa joslas vai valnīšu formā, saspiest un ļaut polimerizēties. Nekustināt 

savienojumu turpmākās 24 h.  

Blīvēšana: Izveidot šuvi, vienmērīgi uzklājot hermētiķi, ja nepieciešams, līdz pat šuves apakšai (ierobežojot 

šuves dziļumu līdz 2/3 no tās platuma), tad nogludināt ar ziepjūdenī samērcētu špakteļlāpstiņu. 

 

TĪRĪŠANA 
Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.  

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 
No viena kārtridža apmēram 6 metri 10x5 mm šuvei vai 10 metri šuvei diametrā 5 mm. 

 

GLABĀŠANAS LAIKS 
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā slēgtā iepakojumā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala. 

 

IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30114310 Balts - 290 ml plastmasas kārtridžs   12  3549210031239 

 

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti 
jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls 

tiek izmantots īpašā  vidē un vietā , ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie 
noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu 

specifikācijas lapās. 
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Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības 

datu lapas  un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu. 
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