KP5
Universālā parketa līme uz ūdens bāzes

PRIEKŠROCĪBAS
 Ātra sākotnējā saķere
 Ērta lietošana: nav toksiska
 Neatstāj traipus
 Nav nepieciešams atvēršanas laiks
 Piemērota apsildāmajām grīdām
LIETOŠANA
BOSTIK TARBICOL KP5 ir lietošanai gatava
vinila līme, ar ko nostiprina:


8 mm mozaīkas parketu



15 mm nepabeigtu koka grīdas segumu



korķa apakšklāju.

Līmēšanai pie
apakšklāja.

cementa

klona

vai

korķa

Grūti fiksējama koka (dižskābarža, skābarža
u.c.) stiprināšanai izmantojiet BOSTIK TARBICOL PU 2K (divkomponentu poliuretāna līmi).
BOSTIK TARBICOL KP5 nav piemērots parketa
pusfabrikātu un impregnēta parketa līmēšanai.
Piemērots līmēšanai pie betona klona, cementa/smilšu klona, grīdas saplākšņa un kokskaidu
plātnēm, esošā parketa grīdas seguma, keramikas flīzēm, anhidrīta klona. Lietošanai tikai
iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
polivinilacetāta
Līmvielas veids
dispersijas līme
Krāsa

gaiši dzeltena

Krīta punkts/minimālā
Krītu punkts/minimālā
plēves veidošanas temperatūra
Īpatnējais svars (NT
T76.300)
pH

+7°C

1,5 pie 23°C
6,5

Iestrādes laiks

Cietēšana līdz gatavībai
staigāšanai
Minimālā iestrādes
temperatūra

10-20 minūtes
atkarībā no
temperatūras,
mitruma un pamatnes
absorbēšanas spējas
vismaz pēc 24
stundām
+9°C

pēc 5-7 dienām
atkarībā no
Slīpēšana un lakošana
temperatūras,
mitruma un pamatnes
absorbēšanas spējas
Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -10°C (4
cikli)
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LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Vienmērīgi uzklājiet līmi uz virsmas (patēriņš

SAGATAVOŠANA
Sagatavošana

jāveic,

ievērojot

standartus.

Grīdas

nebojātam,

līdzenam,

būvniecības

apakšslānim
gludam,

ir

jābūt

pastāvīgi

sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām,
putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.
Ieklājot pa virsu esošiem grīdas segumiem,
pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā
starpā un tīri.
Notīriet

netīrumus,

piesārņojošos
papildu

eļļu

materiālus.

grīdas

un
Ja

apakšslāņa

citus

līdzīgus

nepieciešama
sagatavošana,

izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik
izlīdzināšanas materiālus.
Uz anhidrīta klona un koka pamatnes uzklājiet
IMPREGLUE grunti uz šķīdinātāja bāzes. Var būt
nepieciešami vairāki slāņi pēc kārtas (patēriņš:
120 g/m² vienam slānim).
Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām
pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar
Eponal 376

mitruma

tvaika

600

apakšklāja

ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.
PIELIETOJUMS
Vienmērīgi uzklājiet līmi uz pamatnes ar robotu
ķelli B3 vai B12. Nav nepieciešams atvēršanas
laiks. Parketu parasti līmē 1 metru platās joslās
un pirms nākamās joslas līmēšanas piesit ar
gumijas vai metāla āmuru un piesitamo klucīti.
Uzreiz novietojiet vietā koka grīdas segumu un
stingri piespiediet (vai norullējiet) visu virsmu,

Nedaudz

augšpusi

pirms

korķa

apakšslāni

un

keta

grīdas

seguma

Noslēdziet joslas vai grīdas dēļus ik pēc 10-15
m².
Iestrādes laiks ir aptuveni 15-20 minūtes.

KORĶA APAKŠKLĀJA LĪMĒŠANA

sienām.

Ļaujiet

līmei

uzklāšanas

uz

korķa

apakšklāja.
Pa virsmu drīkst staigāt pēc aptuveni 24
stundām.
Slīpēšana un lakošana ir atļauta pēc 5-7
dienām.
Lakošana ir jāveic pēc krāsošanas.
PIEZÎMES





Neuzklājiet necaurlaidīgu aizsardzības slāni
uz tikko uzstādīta parketa grīdas seguma.
Nepieļaujiet līmes saskaršanos ar
neapstrādātu dzelzi, jo tā izraisīs traipus uz
koka virsmas.
Parketa ieklāšana ir jāveic saskaņā ar
ražotāja uzstādīšanas norādījumiem. Lai
novērstu līmes plēves veidošanos, stingri
aizveriet līmes trauku pēc katras lietošanas
reizes.

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS
Instrumentus un izlijušo materiālu var viegli
nomazgāt ar ūdeni.
PATĒRIŅŠ

IEPAKOJUMS

šuves vēlāk nosedz ar grīdlīstēm.

no-

pilnībā izžūt (aptuveni 1-4 dienas) pirms par-

Ar ķīļiem atstājiet 5-8 mm atstarpi (izplešanās

grīdas laukuma vislielākā izmēra. Šīs izplešanās

apakšpuses

Atstājiet 3-4 mm atstarpi starp korķa flīzēm un

aptuveni 700-900 g/m²

Atstarpes aprēķināšana: 0,15% no ieklājamās

korķa

ūdens saturu abās pusēs.

lai nodrošinātu labu saķeri.

šuvi) starp parketu un vertikālajām sienām.

samitriniet

vietošanas uz līmes, lai nodrošinātu vienādu

barjeras

pārklājumu. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr

g/m²).

Kods
3004989
6
3004989
7

Iepakojums
20 kg
spainis
6kg
spainis

Daudzums

Svītrkods

20 kg

354921002
4156
354921002
4132

6 kg

UZGLABĀŠANA
Līdz 24 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā
iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +30°C.
Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -10°C. Ja
produkts sasalst, novietojiet spaini siltā telpā
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(+25°C) uz vismaz 24-48
samaisiet pirms lietošanas.

stundām.

Labi

izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju
lapās norādītos piesardzības pasākumus.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

SVARĪGI: pirms darba ar BOSTIK TARBICOL
KP5
uzsākšanas
darbiniekiem
ir
rūpīgi
jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu
lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu.
Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku
informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties
ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.

Profesionālā palīdzība
+7 495 787 31 71
Bostik LLC
Sabiedrība ar ieobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1
Tālrunis: (495) 787 31 71
Fakss :(495) 787 31
72
E-pasts: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

Ieteikumus
par
lietošanu
nosaka
vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti
jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai
īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides
parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt
nepieciešams)
veikt
iepriekšējus
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