MS polim¦ru līme, balta

greenteQ MS polim¦ru līme (balta) ir augstv¦rtīgs, ¢tri saciet¦jošs, ilgstoši elastīgs līm¦šanas un blīv¦šanas materi¢ls uz MS polim¦ra
b¢zes ar ³oti lielu s¢kotn¦jo pielipšanas sp¦ku.
¬pašības:
greenteQ MS polim¦ru baltajai līmei ir ³oti liela s¢kotn¦j¢ pielipšanas sp¦ja, un ar
to bez grunt¦juma var pielīm¦t gandrīz visus b½vniecīb¢ izmantotos materi¢lus,
t¢dus k¢ alumīnijs, cinkotais un ner½s¦jošais t¦rauds, cinks, varš, dabiskais
akmens, betons, °ieºe³i, ¢r¦j¢ apšuvuma pl¢ksnes uz cementa b¢zes, masīvo
serdeµu pl¢ksnes, koks, ºipsis, stikls, glaz½ra, da¿¢das plastmasas u.c.
greenteQ MS polim¦ru balt¢ līme k¢ univers¢las līm¦šanas un blīv¦šanas
materi¢ls ir piem¦rota arī salaiduma un deform¢cijas šuvju hermetiz¦šanai.
Turkl¢t greenteQ MS polim¦ru balt¢ līme ir izmantojama apšuvuma un citu
elementu struktur¢lai pielīm¦šanai fas¢des, griestu un iekštelpu izb½v¦.
- Blīv¦šana un pielīm¦šana
- ²oti liela s¢kotn¦j¢s pielipšanas sp¦ja
- ¡trs iekš¦j¢s stiprības k¢pin¢jums

- ²oti laba pielipšana pie vairuma b½vmateri¢lu
- Pielīp arī pie mitras pamatnes
- Nesatur š°īdin¢t¢jus un izocian¢tus
- Ilgstoša elastība
- Pielīm¦jot pie met¢la, nerada koroziju
- Piem¦rota izmantošanai iekštelp¢s un ¢r¢
- Noturīga pret UV un laikapst¢k³u iedarbību
- Piem¦rota uzkl¢šanai un dabisk¢ akmens
- Izturīga pret pel¦jumu
.
- Var uzkl¢t uz liel¢k¢s da³as kr¢su uz ½dens un š°īdin¢t¢ju b¢zes.
Var uzkl¢t atk¢rtoti p¦c principa „mitrs uz mitra”. Virsma j¢notīra ¢tr¢kais p¦c 48
stund¢m, pirms to var atk¢rtoti p¢rkr¢sot. Nepieciešama iepriekš¦ja test¦šana.
Alkīda kr¢su izmantošan¢ no¿½šanas laiks b½s ilg¢ks.

Izstr¢d¢juma att¦ls:

Tehniskie dati:
(noteikti pie temperat½ras 23º C un 50% gaisa relatīv¢ mitruma)

Standarts

Pamata izejviela

MS polim¦rs

Saciet¦šanas sist¦ma

izmantojot gaisa mitrumu

Caurejošas saciet¦šanas ¢trums

2,5 līdz 3,0 mm / 24 h

Virspuses pl¦ves veidošan¢s

10 - 15 min½tes

Blīvums

ISO-1183

ap 1,56 g/ml

Cietība p¦c Šora A:

ISO-868

55 (± 5)
± 25 %

Maksim¢l¢ pie³aujam¢ deform¢cija
Sprieguma v¦rtība 100% izstiepšan¢

ISO-8339-40

1,300 N/mm2

Sprieguma v¦rtība p¢rraušan¢

ISO-8339-40

1,500 N/mm2

Izstiepšana p¢rraušan¢

ISO-8389-40

230 %

Š°īdin¢t¢ja saturs

0%

Izocian¢ta saturs

0%

Saus¢s masas saturs

ap 100 %

Apstr¢des temperat½ra

+5º C līdz +40º C

Izturība pret temperat½ras sv¢rstīb¢m

-40º C līdz +90º C

Mitrumizturība

³oti laba

Jutīgums pret salu

nav
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Lietošanas instrukcij¢s, veiktsp¦jas un izstr¢d¢jumu datu un citu tehnisko parametru paziµojumos par m½su greenteQ produkciju tiek sniegtas visp¢rīgas vadlīnijas. T¢s paredz¦tas tikai m½su izstr¢d¢jumu veiktsp¦jas īpašību un kvalit¢tes aprakstīšanai
un nav uzskat¢mas par garantiju saskaµ¢ ar VFR Civilkodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iesp¦ju d¦³ lietot¢jam pašam j¢p¢rbauda, vai šis izstr¢d¢jums ir piem¦rots konkr¦tam pielietojuma m¦r°im. M½su mutiskie, rakstiskie un ar izm¦ºin¢jumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredz¦ti tikai J½su inform¦šanai un ir pilnīgi nesaistoši.

MS polim¦ru līme, balta

greenteQ MS polim¦ru līme (balta) ir augstv¦rtīgs, ¢tri saciet¦jošs, ilgstoši elastīgs līm¦šanas un blīv¦šanas materi¢ls uz MS polim¦ra
b¢zes ar ³oti lielu s¢kotn¦jo pielipšanas sp¦ju.
Tehniskie dati:
P¢rskats par šuvju platumu un dzi³umu:
Šuves platums

Šuves dzi³ums

Izpildījums

Pie³aujam¢ atš°irība

6 mm

6 mm

± 1 mm

8 mm

6 mm

± 1 mm

10 mm

6 - 8 mm

± 2 mm

15 mm

10 mm

± 2 mm

20 mm

10 - 12 mm

± 2 mm

25 mm

15 mm

± 3 mm

Tilpums

VBH artikula numurs

MS polim¦ru līme, balta

290 ml / kasete

180.025 / 0151

MS polim¦ru līme, balta

600 ml / pakete

180.025 / 0152

Sagatavošana darbam:
Pamatne j¢b½t cietai, tīrai, bez putek³iem un taukiem, k¢ arī brīvai no nepiestiprin¢tiem priekšmetiem. Ja nepieciešams, notīrīt ar spirtu vai etanolu. Uz porainas
pamatnes j¢izmanto grunt¦jums. L½dzu, veiciet pielipšanas stingrības izm¦ºin¢jumus.

Veiciet pietiekami daudz individu¢las test¦šanas, lai p¢rbaudītu materi¢la
piem¦rotību konkr¦tajam pielietojumam.

Apstr¢de:
Uzkl¢jiet greenteQ MS polim¦ru balto līmi ar komplekt¢cij¢ ietilpstošo plastmasas uzgali valnīša vai punktu veid¢ uz pamatnes vai uz pielīm¦jam¢ elementa.
P¦c līmes uzkl¢šanas materi¢lu v¦l ir iesp¦jams koriº¦t. Pamatīgi cieši saspiediet. M¦s iesak¢m starp līm¦jamaj¢m da³¢m ietur¦t atstatumu 3, 2 mm, lai līme
var piel¢goties deform¢cijai (it seviš°i pielietojum¢ ¢rpus telp¢m vai mitrum¢).
Šim nol½kam var izmantot atstatuma atturi vai putu polietil¦na līmlenti ar biezumu
3,2 mm. Ja līmes k¢rtai nav j¢piel¢gojas deform¢cijai vai š¢da deform¢cija ir
niecīga, pietiek ar pl¢nu līmes k¢rtu (minim¢li 1,5 mm) (piem¦ram, iekštelpu
izb½v¦).
Salīm¦šanas laiks:
Līm¦jam¢ da³a j¢uzliek p¦c iesp¦jas ¢tr¢k, bet v¦l¢kais 10 min½šu laik¢ (atkarīb¢
arī no temperat½ras un relatīv¢ gaisa mitruma). Tobrīd materi¢lu var ir iesp¦jams
koriº¦t. Tad pamatīgi cieši saspiediet vai uzmanīgi uzsitiet ar gumijas ¢muru
stingrai pielipšanai.

Ierobe¿ojumi
greenteQ MS polim¦ru balt¢ līme nav piem¦rota:
• šuv¦m ar past¢vīgu ½dens slodzi
• šuv¦m ar platumu vai dzi³umu virs 5 mm
• šuv¦m, kas past¢vīgi atrodas zem ½dens baseinos ar hlor¦tu ½deni
• bitumenam
• polikarbon¢tu un poliakril¢tu materi¢liem
greenteQ MS polim¦ru balt¢ līme nav piem¦rota līm¦šanai uz polietil¦na, polipropil¦na, poliakrila, Teflon® un bitumena. Svarīgi ir nodrošin¢t pietiekamu ventil¢ciju līmes uzkl¢šanas un saciet¦šanas laik¢.
Apstr¢des temperat½ra:
+5° C līdz +40° C

Notīrīšana:
Ja gar mal¢m izspiedusies līme, to var noµemt ar špakte³l¢pstiµu. V¦l nesaciet¦jušus līmes atlikumus var noµemt ar greenteQ alumīnija tīrīšanas līdzekli.

Saciet¦jušas līmes atliekas j¢noµem meh¢niski. Ja nepieciešams, apstr¢d¢jiet
līmi ar greenteQ nogludin¢šanas līdzekli.

Uzglab¢šana un pieg¢des forma:
Ja līmi uzglab¢ v¦s¢, saus¢ telp¢ bez sala iedarbības neatv¦rt¢ oriºin¢liesaiµojum¢ pie 23° C, t¢s derīguma termiµš ir 12 m¦neši.

25 kasetes pa 290 ml katr¢/ 1 kaste – 48 kastes/ palete

Drošības nor¢dījumi:
´emiet v¦r¢ drošības datu lapas inform¢ciju.

Visp¢rīga inform¢cija:
Ar šo visi iepriekš¦jie šīs datu lapas izdevumi zaud¦ savu derīgumu.
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