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IEPAKOJUMA INFORMĀCIJA: 
Šis produkts ir pieejams 300ml 

kārtridžos. Cits iepakojums ir 

pieejamas pēc pieprasījuma. 

 

INFORMĀCIJA PAR KRĀSĀM: 
Balta 

 

UZGLABĀŠANA: 
Derīguma termiņš ir 18 mēneši 

neatvērtā oriģinālā iepakojumā 

sausos apstākļos un aizsargāts 

no tiešas saules gaismas 

 

 

 
 

 
 
 

+5ºC līdz +25ºC 
temperatūrā. 

 
PRODUKTA APRAKSTS: 

OLIVÉ D-75 ir vienkomponenta matika uz ūdens bāzes ar 

graudainu struktūru uz akrila dispersiju bāzes, kas sacietē, 

ūdenim iztvaikojot. To ir viegli uzklāt, tai ir maz jūtama smaka un 

to var tīrīt ar ziepēm un ūdeni. 

OLIVÉ D-75 veido izturīgu, elastīgu izolāciju un to izmanto plaisu 

izolēšanai un aizpildīšanai raupjās un apmetuma ģipša virsmās. 

 
GALVENĀS ĪPAŠĪBAS: 

• Ar graudiem nostrādāta virsma. 

• Uz ūdens bāzes. Maz jūtama smaka. 

• Saderīgs ar krāsām. 

• Nesatur šķīdinātājus, izocianātu un silikonu. 

• Laba noturība pret UV, noturīgs pret laikapstākļiem un 

novecošanos. 

• Lietošanai iekšā un ārā. 

• Saķere ar lielāko daļu parasto būvniecības substrātu. 

• Viegla mehāniskā apstrāde. Mazgājams ar ūdeni. 

 
RAŽOJUMA SERTIFIKĀCIJAS: 

OLIVÉ D-75 atbilst šādām specifikācijām: 

• CE marķējums: EN 15651-1 F-INT 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI: 

• Francijas GOS emisijas klase A+ 

• Atbilst LEED® IEQ kredītiem 4.1 (iekštelpu vides kvalitāte) 
līmēm un hermētiķiem. 
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PIELIETOŠANAS JOMA 
 

Plaisu, plākšņu šuvju, cauruļu eju u.c. aizpildīšanai apmetuma ģipsī un sienās ar 
rupju apdari. 

Šuvju ar mazu kustību izolēšanai ar vidēju stiepes spriegumu, piem., starp betonu, 

apmetuma plākšņu, šķiedru cementa, ķieģeļu sienu, ģipša, kaļķakmens, koka utt. 

izolēšanai. 

Durvju/loga rāmja izolēšanai pie konstrukcijas. Sienu sadalīšana. 
 

 

TIPISKI TEHNISKIE DATI: 

Bāze:  Akrila hermētiķis uz ūdens bāzes  

Konsistence:  Nenosēdoša pasta 

Īpatnējā masa: (ISO 2811-1) Apm. 1,75 g/ml 

Pieskāriensausa: (OQ.06-iekšējā) Apm. 45 min. (23ºC; 50% rel. mitr.) 

Plēves izveidošanās laiks: (OQ.16-iekšējā) Apm. 100 min. (23ºC; 50% rel. mitr.) 

Noturība pret plūsmu: (ISO 7390) Nulle 

Kustības spējas: (ISO 9047) ± 7,5% 

Apjoma zudums: (ISO 10563) < 25% 

Shore A cietība: (ISO 868) apm. 25 

Kopējais GOS saturs: (SCAQMD noteikums 
1168) 

< 1% - (nesatur GOS) 

Uzklāšanas temperatūra:  +5ºC līdz +40ºC 

Darba temperatūra:  -20°C līdz +80°C 

Stiepes īpašības: 
  

ISO 37 (2mm biezums, S2 hanteles, 7 dienas 23ºC;50% rel.mitr.) 

E-Modulus 100%  0,18 MPa 

Stiepes stiprība  0,20 MPa 

Pagarinājums pie 
pārraušanas 

 > 200 % 

ISO 8339 (12x12x50 mm šuve, 28 dienas, 23ºC;50% rel.mitr.) 

E-Modulus 100%  0,10 MPa 

Stiepes stiprība  0,20 MPa 

Pagarinājums pie 
pārraušanas 

 >125 % 

Sacietēšanas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, mitruma un substrāts absorbētspējas. Laiks līdz pilnīgai nožūšanai var pagarināties, ja 

temperatūra ir zemāka, mitrums augstāks vai kārtas biezums pieaug. 
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  NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU:  
 

Virsmas sagatavošana un uzklāšana: 

A. Tīrīšana un šuvju sagatavošana: 

Substrātiem (šuvju sāniem) jābūt tīriem, sausiem un bez putekļiem, taukiem un citiem piesārņotājiem, kas 

var ietekmēt saķeri. Neporainas virsmas (piemēram, alumīnijs, stikls u.c.) jātīra ar piemērotu šķīdinātāju 

un rūpīgi jānosusina ar tīru audumu. Poraini substrāti (piemēram, betons, ķieģeļi u.c.), mehānisko jāattīra 

no brīvām daļiņām. Jānosedz šuvju malas. 

B. Hermētiķa uzklāšana: 

Pēc virsmas sagatavošanas vienmērīgi uzklājiet produktu ar profesionālu drīvēšanas pistoli. 

C. Mehāniska apstrāde un apdare: 

Šuve mehāniski jāapstrādā un jāizlīdzina, pirms ir izveidojusies plēve. Nospiediet hermētiķi un nolīdziniet 

to, nodrošinot labu saskari ar hermetizējamo virsmu. Izlīdzināšana ieteicama ne tikai estētisku 

apsvērumu dēļ, bet tā nodrošina arī ciešu saskari un labu saķeri ar substrātu. Kā mehāniskās apstrādes 

līdzekli izmantojiet neitrālu ziepjūdeni. 

Noņemiet maskēšanas lentu. 

Nesacietējušu produktu var viegli noņemt ar ūdeni. Sacietējis hermētiķis jānoņem mehāniski. 

 

 

Piezīmes: 

Svaigs produkts ir jāpasargā no kondensēta mitruma vai lietus ūdens, līdz ir izveidojusies cieta kārta. 

Produkts sacietē izžūšanas ceļā (ūdens iztvaikošana). Augsts mitrums, zema temperatūra un liels šuves 
dziļums var ievērojami aizkavēt kārtas veidošanos un sacietēšanu. 

Ja to lieto ārā, šuves jāaizsargā no lietusgāzēm un nepārtrauktas mitruma/ūdens iedarbības. 

Žūšanas laikā krāsas nedaudz mainās. 

Produkts ir saderīgs ar lielāko daļu krāsu sistēmu. Tā kā pieejams liels daudzums krāsu un laku, mēs stingri 

iesakām pirms uzklāšanas veikt savietojamības testu. 

To nedrīkst uzklāt uz bitumena vai darvu saturošiem substrātiem, un uz materiāliem, no kā sūcas 

eļļas vai plastifikatori. To nedrīkst lietot saskarē ar neapstrādātu metālu (oksidēšanās risks). 

 
 

Drošība: 

Izmantot labi vēdināmās vietās un izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

Informācija par produkta drošumu ir atrodamas drošības datu lapā (DDL). Pirms produkta lietošanas  mēs 

iesakām uzmanīgi izlasīt DDL un drošības etiķetes. 
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INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU: 
 

Olivé Química garantē, ka tā produkti glabāšanas laikā atbilst specifikācijām. 

Ja kāda atbildība ir uzskatāms par mūsu, tā būtu tikai par bojājumiem un par mūsu piegādās un klienta 

izmantotās preces vērtību. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārīgajiem 

pārdošanas un piegādes nosacījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atbildība 

Šajā dokumentā ietvertā informācija, sevišķi rekomendācijas par mūsu produktu lietošanu un galīgo izmantošanu, ir sniegta labā 

ticībā, pamatojoties uz mūsu zināšanām, un tā ir iegūta testu un pieredzes rezultātā un tā ir paredzēta kā vadlīnijas. Lietotājs ir 

atbildīgs par to, lai noteiktu, vai produkts ir piemērots konkrētam lietošanas veidam. Tā kā ir liels daudzums materiālu un apstākļi, 

kas ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, mēs iesakām veikt pietiekamas, atbilstošas pārbaudes. 

Jāņem vērā trešo personu īpašumtiesības. 

 
 

Šī TDL aizstāj visas iepriekšējās datu lapas, kas attiecas uz šo produktu. 
 
 
 
 
 
 
 

olive-systems.com 


