Lentu līme

greenteQ lentu līme ir elastīgs vienkomponenta līm¦šanas un blīv¦šanas materi¢ls uz poliuret¢na b¢zes.
¬pašības:
greenteQ lentu līme ir piem¦rota hermetiz¢cijas materi¢lu pielīm¦šanai
b½vdarbos, k¢ arī greenteQ lentu pielīm¦šanai pie durvju un logu nišu
deform¢cijas un salaiduma šuv¦m un nelielu nišas nelīdzenumu izlīdzin¢šanai.
T¢ polimeriz¦jas saskar¦ ar gaisa mitrumu. greenteQ lentu līme ir noturīga

pret novecošanos un atmosf¦ras iedarbību, un to raksturo augsta temperat½ras atkarība (-40ºC līdz +90ºC). Tai piemīt teicama pielipšanas sp¦ja, un to var
kr¢sot un apstr¢d¢t ar apmetumu.

Produkta att¦ls:

Tehniskie dati:
Nesaciet¦jusi mastika
Mastikas veids

Poliuret¢ns

Ciet¦šanas veids

Saciet¦ gaisa mitruma ietekm¦

Virsmas saciet¦šana (23ºC un 50% relatīvais gaisa mitrums)

75 min½tes

Ciet¦šanas ¢trums (23ºC un 50% relatīvais gaisa mitrums)

2 mm / 24 stund¢s

Blīvums (ISO 1183)

1,19 g/ml

Saciet¦jusi mastika
Cietība p¦c Šora (A) (ISO 868)

25

Elastīgums (ISO 7389)

> 80%

Maksim¢l¢ pie³aujam¢ deform¢cija

± 25%

Sprieguma v¦rtība 100% pagarin¢jum¢ (ISO 8340)

0,28 N/mm2

Stiepes deform¢cija p¢rraušanas brīdī (ISO 8339)

700 %

Termisk¢ izturība

-40ºC līdz +90ºC

Kr¢sa

Pel¦ka, balta

P¢rskats par šuvju izm¦riem:
Šuves platums

Šuves dzi³ums

Folijas līmes pat¦riµa apr¦°ins:
Pie³aujam¢ atš°irība

40-50 mm pielīm¦šanai niš¢ ar 8 mm platu
līmes joslu nepieciešams

3 - 4 mm

4 - 5 mm

± 1 mm

6 mm

6 mm

± 1 mm

Kasetne

Nokl¢jums

8 mm

6 mm

± 1 mm

310 ml

Apm¦ram 5,2 m

10 mm

6 - 8 mm

± 2 mm

600 ml

Apm¦ram 10,0 m

15 mm

10 mm

± 2 mm

20 mm

10 - 12 mm

± 2 mm

25 mm

15 mm

± 3 mm

Lai b½tu pilnīg¢ka salipšana, līmi uzkl¢j līklo¤u
līnijas veid¢.
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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¢r¦jas 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 V¢cijas 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.

Lentu līme

greenteQ lentu līme ir elastīgs vienkomponenta līm¦šanas un blīv¦šanas materi¢ls uz poliuret¢na b¢zes.
Sagatavošana darbam:
Pamatn¦m j¢b½t ciet¢m, tīr¢m, bez putek³iem un taukiem un atbrīvot¢m no
atdal¢m¢m da³¢m. Ja nepieciešams, attaukot ar greenteQ tīrīt¢ju, tehnisko

spirtu jeb etilspirtu. Porain¢m pamatn¦m lietot grunt¦jumu.

Verarbeitung:
• Izolācijas materiālu līmēšana. Lai b½tu pietiekama apmetuma un
folijas salipšana, folija p¦c iesp¦jas pilnīgi j¢pielīm¦ pie pamatnes.

Ierobežojumi:
• Nelietot nek¢das termiskas, meh¢niskas vai °īmiskas slodzes, pirms vulkaniz¢cija nav pilnīb¢ beigusies.

• Blīvēšana. M¦s iesak¢m aplīm¦t šuvju malas ar piem¦rotu līmlentu.
greenteQ lentu līmi bez burbu³iem iepildīt šuv¦ un šuvi pilnīb¢ aizpildīt.
Nolīdzin¢šanu var veikt ar greenteQ nolīdzin¢t¢ju (180.008/0000). Tas
j¢izdara pirms herm¦ti°a virsmas saciet¦šanas. Tad līmlenta t½līt j¢noµem.
Nolīdzin¢t¢ja p¢rpalikumus r½pīgi nomazg¢t no r¢mjiem un stikla.

• Nelietot greenteQ lentu līmi nosl¦gtos apgabalos, jo tai ir nepieciešams
gaisa mitrums saciet¦šanai. Apstr¢des un vulkaniz¢cijas laik¢ svarīga ir laba
v¦din¢šana.

• Kasetne vai folijas maisiµš p¦c atv¦ršanas ir j¢izlieto 24 stundu laik¢ p¦c
atv¦ršanas.

• greenteQ lentu līme nav piem¦rota spogu³u, poliakril¢ta un polikarbon¢ta
līm¦šanai. To var izmantot k¢ iestiklošanas tepi.

Uzklāšana:
Ar pistoli, manu¢lo vai pneimatisko. ²oti svarīga ir šuves forma. Izvairīties no
pl¢n¢m k¢rtiµ¢m.

• Santehnikas vajadzīb¢m iesak¢m lietot greenteQ A-silikon Oxy-F vai
greenteQ G-Silikon Acetat.

Krāsošana:
greenteQ lentu līme ir kr¢sojama. Statisk¢m šuv¦m ar nelielu kustīgumu
(maksimums 5%) var kr¢sot visu šuves virsmu. T¢ k¢ līmes un kr¢sas
elastīgums ir atš°irīgs, neiesak¢m kr¢sot šuves ar liel¢ku kustīgumu (>5%), ja
vien t¢s nav šaur¢kas par 1 mm.

Apstrādes temperatūra:
+5ºC līdz +35ºC
Labošanas iespējas:
Ieteicams lietot to pašu materi¢lu.

Notīrīšana:
Svaigu, v¦l nesaistītu greenteQ lentu līmi var noµemt ar acetonu vai k¢du
š°īdin¢t¢ju. Saciet¦jušu materi¢lu var noµemt tikai meh¢niski.

Uzglab¢šana un pieg¢des forma:
Ja līmi uzglab¢ v¦s¢, saus¢ viet¢ bez sala iedarbības, neatv¦rt¢ oriºin¢laj¢
iepakojum¢, tad t¢ ir lietojama līdz 12 m¦nešiem.

25 kasetnes pa 310 ml / kaste – 48 kartona kastes / palete
20 folijas maisiµi pa 600 ml / kaste – 45 kartona kastes / palete

Drošības nor¢dījumi:
L½dzam skatīt drošības datu lapu.
Neieelpot g¢zi, t¢ satur izocian¢tu. Iev¦rot ra¿ot¢ja nor¢dījumus.
P¦c pieprasījuma drošības datu lapa ir pieejama profesion¢liem lietot¢jiem.

Visp¢rīgi nor¢dījumi:
Visi iepriekš¦jie šīs instrukcijas izdevumi ar šo zaud¦ savu sp¦ku.
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