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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu 

 
 

Bostik XTREM FAST 
                                                                                                                              

.                              DAUDZVEIDĪGS PIELIETOJUMS TELPĀS / ĀRDARBOS 
 

 

PIELIETOJUMS 
Daudzveidīga pielietojuma hermētiķis/līme ar ātru polimerizāciju.  
Saderīgs ar visiem materiāliem: ķieģeļiem, betonu, dabīgiem akmeņiem, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, sintētiskiem 
materiāliem, koku, skaidu plāksnēm, korķi, keramiku, PVC.  
Īpaši izstrādāts līmēšanai:  
- ārdarbos: apšuvums, paneļi, jumts, dakstiņi, karnīzes, priekšmetu fiksēšana.  
- vannas istabā un mitrās telpās: PVC paneļi, spoguļi, dažādi priekšmeti.  
  
Piemērota arī visiem citiem iekšdarbiem: paneļi, grīdlīstes, pakāpieni, kāpnes, spoguļi, moldingi, keramika, utt. 

 

PRIEKŠROCĪBAS 
• Polimerizējas 4 reizes ātrāk nekā parastais hermētiķis.  

• Lieliska sākotnējā saķere 

• Hibrīdtehnoloģija: bez šķīdinātāja, bez izocinātiem 

• Lieliska noturība pret novecošanos un UV stariem. 

• Laba saķere ar nerūsējošām mitrām pamatnēm. 

• Izmantošanai iekštelpās / ārdarbos 

 

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 

• Krāsas : balts. 

• Hibrīdtehnoloģija 

• Plēvītes veidošanās : pēc 20 min. 

• Cietība pēc Šora A : 55 

• Pagarinājums stiepē uz pārrāvumu : 150 % 

• Darba temperatūra : no +5°C līdz  +35°C 

• Ekspluatācijas temperatūra : no -40°C līdz +100°C 

 
Ātras fiksācijas hermētiķis/līme ārdarbiem un mitrām telpām 
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LIETOŠANA 

PAMATNES 
Pamatnēm jābūt cietām, sausām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, veselām un tām jāatbilst DTU un profesionālajiem 
noteikumiem. 

 

Lietošana 
Uzklāt ar rokas vai pneimatisku pistoli joslu vai valnīšu formā, kas izvietoti apmēram 15 cm attālumā, piespiest  
un ļaut polimerizēties.  
Sacietē pēc 6 stundām. Galīgā sacietēšana: 24 stundas atkarībā no pamatnes un lietošanas apstākļiem. 
 

 

TĪRĪŠANA 

 Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK. 

Sacietējušu produktu: nokasot. 

 

PATĒRIŅŠ 
10 m, ja joslas diametrs ir 5 mm. 

 

GLABĀŠANA 

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 5°C līdz +  25°C. 

 

IEPAKOJUMS 
Kods Iepakojums Daudzums Svītrkods 

30114300 Balts - Kārtridžs 290ml 12 3549210031420 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar 
drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet 
mums nosūtīt kopiju pa faksu. 

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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