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INFORMĀCIJA PAR 
IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 300g 
kārtridžos. 

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:
Balta.

UZGLABĀŠANA:
Glabāšanas laiks 18 mēneši neatvērtā, 

oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, 
pasargājot no tiešas saules staru 

iedarbības, uzglabāšanas temperatūra 
no +5ºC līdz +25ºC grādiem.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-10 ir augstas stiprības celtniecības līme uz ūdens bāzes, kas
samazina nepieciešamību izmantot naglas un skrūves dažādiem
pielietojumiem. Tā ir noturīga un mitrumizturīga.

OLIVÉ A-10 izveido noturīgu saķeri ar dažādiem būvmateriāliem, piemēram:
koku, ģipškartonu, mūri, korķi, stiklu, keramiku, metāliem, paklājiem,
polistirēna putu plāksnēm u.t.t. Vismaz vienai no virsmām jābūt porainai.

GALVENIE IEGUVUMI:

• Šķīdinātājus nesaturoša līme uz ūdens bāzes. Nav spēcīgas smakas.

• Ātra un spēcīga saķere.

• Aizpilda virsmas nelīdzenumus.

• Viegli izmantot un ātri notīrīt.
• Pēc nožūšanas var krāsot un apstrādāt ar smilšpapīru.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI:

• Francijas VOC emisijas klase A+.

• Atbilst LEED® IEQ kredītam 4.1 (Iekštelpu vides kvalitāte) līmēm un
blīvēm.
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Iekštelpu koka apdares paneļu stiprināšana,
koka grīdlīstu stiprināšana, dekoratīvu stirēna
putu paneļu un bloku stiprināšana.

Dekoratīvu sienu līstu stiprināšana un citi
uzdevumi, kur nav vēlama naglu izmantošana.

PIELIETOJUMA VEIDI:



TIPISKI TEHNISKIE DATI:
Bāze: Akrila dispersija

Konsistence: Pasta

Krāsa: Balta

Specifiskā gravitācija: Apt. 1,55 g/ml

Atvēršanas laiks: 10-15 min (pie 23ºC; 50%RH)

Uzklāšanas temperatūra: No +5ºC līdz +35ºC

Termiskā pretestība: -20ºC līdz +80ºC 

Šora cietība: 60 (ISO 868)

Stiepes izturība (ISO 37): Apt. 1,10 MPa

Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no tādiem vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un pamatnes veids. Pilnīgas sacietēšanas laiks var tikt
pagarināts, strādājot zemākā temperatūrā, zemākā mitrumā vai uzklājot biezāku kārtu.
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LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Virsmas sagatavošana un blīvējuma uzklāšana:

A. Tīrīšana un šuvju sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, uz tās nedrīkst būt putekļi, eļļas vai cits piesārņojums, kas varētu ietekmēt lipšanu. Izmantojiet
organiskus šķīdinātājus (spirtu vai MEK), lai notīrītu visus netīrumus. Nekādā gadījumā neizmantojiet ziepes, mazgāšanas
līdzekļus vai ūdeni. Porainas virsmas (piemēram, betons, ķieģeļi u.c.) mehāniski jānotīra, lai noņemtu brīvās daļiņas.

OLIVÉ A-10 nodrošina saķeri ar izplatītākajiem būvmateriāliem bez nepieciešamības izmantot grunti. Taču katrai virsmai
ieteicams veikt salipes testu.

B. Uzklāšana:

Uzlieciet kārtridžam uzgali un nogrieziet to vēlamajā platumā, uzklājiet produktu, izmantojot manuālo vai pneimatisko līmes
pistoli.

Klājiet līmi gar vienas no līmējamām virsmām malu visā garumā. Uz platām, plakanām virsmām uzklājiet līmes punktus ik
pēc 10-20 cm.

Savienojiet virsmas, cik drīz vien iespējams (pirmo 5 minūšu laikā), un cieši saspiediet tās.

C. Sacietēšana:

Materiāliem vajadzētu salipt 60 minūšu laikā no līmes uzklāšanas.

Ļaujiet līmei nožūt (vismaz 24 stundas), pirms noņemt jebkādus pagaidu stiprinājumus vai spailes.

Pilnīgai salipšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no temperatūras, mitruma, virsmas porainuma un uzklātā līmes daudzuma.
Nomazgājiet instrumentus un līmes atlikumus ar ziepjūdeni.
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Pārklājums:

Aptuvenais patēriņš lineāros metros, izmantojot 300 ml kārtridžu (aptuveni):

Šuves platums
(a):

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Šuves dziļums
(b):

5 mm 12 10 8 6 5 4 3 2,5 2

8 mm 8 6 5 4 3 2,5 1,8 1,5 1,2

10 mm 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1,2 1

12 mm 5 4 3 2,5 2 1,6 1,2 1 0,8

15 mm 4 3,5 2,5 2 1,6 1,3 1 0,8 0,6

Ieteicamā attiecība iekrāsota zaļā krāsā.
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Piezīmes:

Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par +10ºC.

Nav ieteicams lietot pastāvīgi mitrās zonās vai virsmām, kas tiek iegremdētas ūdenī.

Nav ieteicams salīmēt divas neporainas virsmas.

Nav piemērots spoguļu, polietilēna, polipropilēna, PTFE un bitumena virsmu līmēšanai. Ieteicams iepriekš veikt atbilstības un
salipšanas testus.

Drošība:

Izmantot labi ventilētās telpās un novērst saskari ar acīm un ādu. Turēt bērniem nesasniedzamā vietā.

Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā (DDL). Pirms produkta lietošanas rekomendējam rūpīgi izlasīt
DDL un drošības etiķetes.
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Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu un mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Mēs
garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
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INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU:

Šī TDL aizstāj un aizvieto visas iepriekšējās šī produkta datu lapas.

Atbildība

Šajā dokumentā norādītā informācija, jo īpaši ieteikumi par mūsu produktu uzklāšanu un galīgo lietojumu, ir sniegta labā ticībā, balstoties uz mūsu rīcībā
esošo informāciju, kas iegūta testu un pieredzes rezultātā, un tā ir uzskatāma par vadlīnijām. Lietotājs uzņemas atbildību un nosaka, vai produkts ir
piemērots konkrētam lietošanas veidam. Ņemot vērā to, ka materiāli un apstākļi var būt ļoti dažādi un mēs nevaram tos pārzināt vai kontrolēt, mēs
rekomendējam veikt atbilstošus testus pirms produkta lietošanas.

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības.
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