Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija”
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
https://www.facebook.com/abschliff.abschliff
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs

GEPA-BOND S-509 – elastīga silāna bāzes līme ar skaņas izolāciju
Produkta īpašības:
ekoloģiska, elastīga, ūdeni un šķīdinātājus nesaturoša, augstvērtīga silāna bāzes 1-komponeta līme
skaņu izolējoša līme bez smaržas ar ļoti zemu emisiju EC1
skaņas izolācija līdz 14db, atbilstoši DIN 52210
piemērota apsildāmajām grīdām
Līme pārbaudīta atbilstoši:
GEV Emikods
EC1
DIBT-reģistrācijas birojs
Z-155.10-100
DIN EN 14293
Elastīgā līme parketam
DIN 52210
Skaņas izolācija līdz 14dB
Piemērota sekojošu koka grīdu līmēšanai iekštelpās:
piemērota 15-22 mm biezam dēlīšu masīvkoka parketam;
piemērota vismaz 16 mm biezam industriālajam parketam;
piemērota 8 mm biezam mozaīkparketam;
piemērota 2 un 3 slāņu līmētajiem dēļiem;
piemērots 2 un 3 slāņu gatavajam parketam.
Lūdzam ievērot elastīgās līmēšanas norādes!
Iepakojums: 16 kg. Palete: 33 spaiņi / 548 kg. Uzglabāšana: Slēgtā traukā vismaz 12 mēneši, temperatūrā ne zemākā par +5°C.
Patēriņš: apmēram 0,8-1,2 kg/m², atkarībā no parketa veida, melnās grīdas un izmantotās līmes lāpstiņas. Specifiskais svars: 1,6 g/cm³
Ieklāšanas un līmes apžūšanas laiks: apmēram 50-60 min.
Sacietēšanas laiks: apmēram 48 stundas.
Apstrādes temperatūra: no +16°C līdz +25°C.
Ieteicamās līmes lāpstiņas: B13, B11, B3.
Melnā grīda: Melnā grīda, pirms ieklāšanas, ir jāpārbauda pēc DIN 18356 un vispārpieņemtajām nozares normām. Melnajai grīdai ir jābūt sausai,
vienmērīgi cietai, spiediena un kustības izturīgai, stabilai, tīrai, atbrīvotai no: putekļiem, netīrumiem, eļļas, vaska un pielipšanu kavējošām vielām.
Standarti un kodi: DIN 18356 "Darbs ar parketu". TKB datu lapa "Parketa līmēšana". Vācijas centrālās celtniecības asociācijas (ZDB) datu lapa
"Elastīgie grīdas segumi, teksilmateriālu grīdas segumi un koka segumi uz apsildāmās grīdas". TKB datu lapa "Pamatnes novērtēšana un
sagatavošana pirms grīdas segumu un koka grīdu ieklāšanas". BEB datu lapa "Pamatnes novērtēšana un sagatavošana". DIN EN 14342 "Parketa un
koka grīdas".
Piemērota līmēšanai uz melnās grīdas no: Cementa, skaidu plates, kalcija sulfāta izlīdzinošās masas, raupja bituma u.c., kā arī uz nestandarta
segumiem, piemēram, metāla, keramikas, akmens, flīzēm, betona, kiegeļiem. Pirms klāšanas uz substrātiem, izmēģināt nelielā laukumā.
Gruntēšana: Ja melnā grīda atbilst visām prasībām un kritērijiem, tad virsmu var negruntēt. Novērtējot melno grīdu, nepieciešamības gadījumā,
atbilstoši melnās grīdas īpašībām, ir jāgruntē. Špaktelētā melnā grīda pirms gruntēšanas ir rūpīgi jāpieslīpē.
Parketa ieklāšana: Ieklājamā parketa vai koka dēļu temperatūra ir jāpielīdzina melnās grīdas temperatūrai (ideāli: +16°C līdz +22°C). Līmi uzklāj uz
melnās grīdas ar attiecīgā robojuma līmes lāpstiņu, vienmērīgi to izlīdzinot pa visu virsmu. Ieklāšanas un apžūšanas laiks ir apmēram 50-60 minūtes.
Parketu precīzi, ar vieglām, bīdāmām kustībām ievietot līmē un stipri piespiest tā, lai parketa aizmugurējā puse būtu pilnībā saslapināta ar līmi. Pa
ieklāto virsmu drīkst staigāt pēc apmēram 24 h. Pie zemākām temperatūrām sacietēšanas laiks var paildzināties. Ieklāto parketu drīkst slīpēt ne agrāk
kā pēc 48 h. Koka mitrumam, līmēšanas laikā jāatbilst vispārpieņemtajām normām. Ievērot parketa ražotāja ieklāšanas ieteikumus. Pateicoties
elastībai, parketa līme GEPA- Bond S-509 samazina sprieguma spēka pārnesi uz melno grīdu. Līmes paliekas (traipus) uz parketa 1-2 h laikā var viegli
notīrīt ar mitru lupatu vai tīrīšanas salveti. Pēc līmes sacietēšanas līmi var notīrīt tikai mehāniski.
Svarīgas norādes: Ievērot melnās grīdas vispārpieņemtās normas, vadlīnijas un tehniskās instrukcijas! Nestrādāt ar produktu pie zemākas
temperatūras kā +5°C. Augsts gaisa mitrums un zema gaisa temperatūra paildzina, bet augstāka temperatūra paātrina žūšanu un produkta
sacietēšanu. Produktu nemaisīt ar citiem materiāliem!
Elastīga salīmēšana: Masīvkoka parketa veidiem, kuriem nav spundes, ir jāizvairās no līmes izspiesšanās uz augšu. Izspiedusies līme var radīt
optisko defektu, kā arī var salīmēt salaiduma vietas un bloķēt kokam iespēju kustēties. Salīmēti masīvkoka dēļi savā starpā ir bīstami, jo koks atradīs
vājāko vietu un tai vietā koks pārplīsīs. Elastīgas līmes mazina salīmēto koka grīdu spriedzi uz melno grīdu.
Ja ir gaidāmas stipras klimata svārstības un/vai jālīmē problemātisks koks, labāk izmantot cieti-elastīgo Gepa Bond 2K-446 parketa līmi.
Darba drošība: Specifiska produkta informācija kā, piemēram, sastāvs, uzglabāšana, tīrīšana, utilizācija ir atrodama produkta drošības datu lapā.
Giskods RS10.
Atbildības ierobežojums!
Šajā instrukcijā iekļautie apgalvojumi atspoguļo pašreizējos pētījuma rezultātus. Jebkurā gadījumā, tos nevar uzskatīt par saistošiem. Prasības, kas
izriet no šiem datiem, ir izslēgtas. Lai gan norādes un vadlīnijas, kas ir šajā tehniskajā instrukcijā ir balstītas uz uzņēmuma zināšanām un lielo pieredzi,
jebkurā gadījumā, tās ir jāuzskata par norādi un jāapstiprina tikai pēc ilgstoša praktiskā pielietojuma. Tādēļ, jebkuram, kurš ir izlēmis izmantot šo
produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam un, visos gadījumos, lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas izriet no
produkta izmantošanas. Tāpēc, mēs iesakām uzklāt izmēģinājuma kārtu un personīgi konstatēt, vai produkts der paredzētajam izmantošanas mērķim.

