
INFORMĀCIJA PAR 
IEPAKOJUMU:

Produkts pieejams 125 ml, 500 ml, 1 l, 
5 l un 25 l bundžās.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:
Brūna ar dzeltenu

nokrāsu.

UZGLABĀŠANA:
Uzglabāt oriģinālā, slēgtā iepakojumā
sausā telpā pie temtemperatūras no 

15ºC līdz 25ºC, var uzglabāt 6 
mēnešus.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-30 ir augstas kvalitātes līme uz polihloroprēna un reaktīvo sveķu bāzes.

Tās formula nodrošina adhēziju starp kontaktvirsmām bez ilgstošas nospiešanas
vajadzības.

OLIVÉ A-30 kalpo par teicamu alternatīvu iestatīšanas skrūvju vai naglu
izmantošanai.

GALVENIE RAKSTUROJUMI:

• Adhēzija ar plašu materiālu gammu.

• Izturīgs un ilgstošs savienojums.

• Piemērota lielām virsmām.

• Var turēt atvērtu 35 minūtes.

• Viegla izmantošanā.
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OLIVÉ A-30 speciāli paredzēta jebkura materiāla
pielīmēšanai lielākai virsmu daļai: kokam,
ugunsizturīgai plastmasai, slāņainiem materiāliem,
plastmasai, audumiem, kaučukam, ādai, lokšņu
metālam utt.

Izmanto celtniecībā, kokapstrādē, galdniecības
darbos, dekorēšanā vai mēbeļu ražošanā.

IZMANTOŠANA:

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI:
Bāze: Modificēts polihloroprēna kaučuks ar reaktīviem sveķiem

Blīvums: 0.750 g/cm3 (+/–) 0.1

Viskozitāte: 5400 cPo. (Brookfield RTV 4/20) 

Biezais ekstrakts: 26 % (+/-) 1

Izžūšanas laiks: no 15 līdz 20 minūtēm

Šīs vērtības var variēt atkarībā no tādiem apkārtējās vides faktoriem kā temperatūra, mitrums un virsmas veids. Laiks līdz pilnīgai sacietēšanai var
palielināties pie daudz zemākām temperatūrām, daudz zemāka mitruma vai šuves biezuma palielināšanas.



IZMANTOŠANA:

Virsmas sagatavošana un uzklāšana:

A. Attīrīšana un sagatavošana:

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un citām piesārņojuma vielām, kas var ietekmēt salīmēšanu.
Neporainas virsmas jāattīra ar atbilstošu šķīdinātāju un rūpīgi jānoslauka ar tīru drānu. Porainās pamatnes jāattīra mehāniski
brīvo daļiņu attīrīšanai.

B. Gruntēšana:

OLIVÉ A-30 salīmē vairākumu materiālu ar atzīmi «bez gruntēšanas». Tomēr ieteicams veikt iepriekšēju līmēšanas testu uz
visa veida virsmām. Dažreiz var būt nepieciešams apstrādāt virsmu ar gruntskrāsu labāku līmēšanas rezultātu iegūšanai.

Gruntskrāsas Olivé:

Produkts: Lietošana

Olivé PRIMER 10: Porainas virsmas (piemēram, betons, cements, marmors, dabīgais vai mākslīgais akmens utt.)

Olivé PRIMER 20:
Neporainas virsmas (piemēram, alumīnijs, tērauds, nerūsējošs tērauds, cinks, misiņš, varš, krāsotas un 
plastmasas virsmas).

Olivé PRIMER 80DS: Visi virsmu veidi. Īpaši sarežģītas virsmas.

C. Produkta uzklāšana:

Labi sajaukt un uzklāt ar otu vai špakteli vienmērīgu kārtu uz abām virsmām. Atstāt izžūt uz 5 minūtēm un savienot ar
spiedni. Censties neatlīmēt, lai nokoriģētu stāvokli.

D. Apstrāde:

Nesacietējušu produktu var notīrīt ar ūdeni vai izopropila spirtu. Sacietējis produkts jānotīra mehāniski.

Piezīme:

Neizmantojiet OLIVÉ A-30 uz bitumena pamatnēm vai celtniecības materiāliem, kuri var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai
šķīdinātājus (piemēram, dabīgo kaučuku, hloroprēnu, EPSK...)

Nelīmējas uz PE, PP, PTFE (Teflon®). Sakarā ar lielo iespējamo bāzu daudzveidību, iesakām veikt iepriekšēju atbilstības
testu.

Nav piemērota strukturālās stiklošanas darbiem.

Drošība:

Šis produkts ir toksisks ieelpošanai. Jāizmanto vēdināmās telpās.

Mazgāt rokas pirms ēšanas un pēc darba beigām.

Izvairīties no iekļūšanas acīs un uz ādas.

Uzliesmojošs produkts. Uzglabāt prom no aizdegšanās avotiem.

Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās.
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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.

ZIŅAS PAR GARANTIJU:

Šī tehniskā pase anulē un aizvieto iepriekš izlaistās tehniskās pases šim produktam.

Olivé Química garantē, ka produkts atbilst norādītajām specifikācijām derīguma termiņa ietvaros.

Mūsu uzņēmums uzņemas atbildību tikai zaudējuma nodarīšanas gadījumos vai par mūsu piegādātās preces vērtību, kuru
izmanto klients. Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes
noteikumiem.
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olive-systems.com

KRIMELTE Latvia SIA 
Katlakalna 11 k-1, 
LV-1073 Rīga, Latvija
T +371 6770 2052 

Izplatītājs
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