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Bostik 3070 - šķidrais korķis  
 
Apraksts: 1-komponentu, ātri žūstošs, šķīdinātāju bāzes pildviela no korķa drupatām un elastīgas līmes, paredzēta skaņas un siltuma izolācijai, 
piemēram, spraugu aizpildīšanai starp loga rāmi un sienu, durvju aili un sienu,  kā arī kompensācijas šuvju aizpildīšanai koka un parketa grīdām, 
piemēram, starp koku un flīzēm, starp koku un sienu. Šķidrais korķis ir stingrs, elastīgs, viskozs un stabils materiāls. 
Lielais gaisa burbulīšu daudzums korķa drupatās rada izolējošu efektu, samazinot siltuma un aukstuma cirkulāciju un nodrošinot ļoti labu skaņas 
izolāciju. Šķidrais korķis nodrošina 27 db skaņas izolāciju (salīdzinājumam, tukšas šuves skaņas izolācija sastāda 19 db). Skaņas izolācija atbilst DIN 
52210, IPB-GS 133/90. Siltuma izolācija atbilst DIN 52612, P1-117/1990.  
 
Produkta īpašības: 

 Lieliskas skaņas izolēšanas īpašības. 

 Universāls materiāls. 

 Izturīgs: mehāniski iedarbojoties, neatdalās korķa gabaliņi. 

 Liela temperatūras noturība. 

 Salu izturīgs. 

 Nesarūk. 

 Ļoti elastīgs. 

 Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem. 
 
Sastāvs: Korķa drupatas un šķīdinātāju bāzes elastīga līme. 
 
Tonis: Korķa krāsa. 
 
Blīvums: 0,35 g uz 1 cm³. 
 
Konsistence: Viskozs, elastīgs, stabils. 
 
Uzklāšana: Iepildās ar korķa pistoli (ar saspiestu gaisu) vai ar špakteļlāpstiņu. 
 
Temperatūras noturība: No -30ºC līdz +120ºC. 
 
Pielietošanas temperatūra: No +5ºC līdz +35ºC. 
 
Žūšanas laiks: Atkarībā no telpas temperatūras, apmēram, no 6 līdz 12 stundām. 
 
Izolējošās īpašības: Skaņas, siltuma un aukstuma izolēšanai. 
 
Skaņas izolācija: Iepildot 3mm biezu šķidro korķi, apmēram, 27 db. 
 
Lietošana: 
Virsmas sagatavošana: Virsmai ir jābūt cietai, sausai, gludai tīrai, bez putekļiem un bez taukvielām. Virsmas mitrumam nevajadzētu pārsniegt 3%. 
 
Uzklāšana: Šķidro korķi iepilda šuvēs ar korķa pistoli vai uzklāj ar špakteļlāpstiņu. Šuvi vienmērīgi aizpildiet ar šķidro korķi. Produktu pielietojot 
eksterjerā, pēc šķidrā korķa iepildīšanas ir jāuzklāj elastīgais hermētiķis, kas pasargās no laika apstākļu iedarbības. Iekštelpās šķidrais korķis ir 
jāapstrādā ar visai virsmai pielietoto produktu (laka, eļļa, krāsa). Līdz pilnīgai šķidrā korķa izžūšanai saglabājas līmes smaka. 
 
Tīrīšana: Pirms izžūšanas var notīrīt ar šķīdinātāju, pēc izžūšanas – mehāniski. 
 
Patēriņš: Viens iepakojums (500 ml), apmēram, uz 10 tek.m., ja šuves izmērs ir 10x10 mm. 
 
Uzglabāšana: Oriģinālā, slēgtā iepakojumā vismaz 12 mēneši, glabājot vēsumā un sausu. 
 
Uzmanību!  
Lietošanas instrukcija ir balstīta uz vispārējiem lietošanas standartiem. Ir obligāti jāievēro tehniskā instrukcija, taču tā neatbrīvo no iepriekšējas 
produkta pārbaudes, vai tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam, it īpaši, ja produktu lieto pirmo reizi vai pielieto uz problemātiskām virsmām un 
neatbilstošos apstākļos. Rekomendācijas var saņemt pie produkta ražotāja. 
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