
OLIVÉ 
A-31

MONTĀŽAS LĪME

Tehnisko datu lapa – Versija 2.0 – 2017. gada oktobris

INFORMĀCIJA PAR 
IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 375g 
kārtridžos. 

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:
Tumši bēša.

UZGLABĀŠANA:
Glabāšanas laiks 18 mēneši neatvērtā, 

oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, 
pasargājot no tiešas saules staru 

iedarbības, uzglabāšanas temperatūra 
no +15ºC līdz +30ºC grādiem.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-31 ir līmes mastika, kas nezaudē apjomu. Tā izgatavota uz sintētisko
sveķu bāzes un satur īpašu šķīdinātāju maisījumu.

OLIVÉ A-31 veido lielisku sākotnējo saķeri, tā ātri un vienkārši aizpilda un noblīvē
dažādas pamatnes. Tā ir lieliski piemērota visu veidu savienojumiem būvniecībā,
dekorēšanā un hobiju projektiem.

GALVENIE IEGUVUMI:

• Ātra un spēcīga saķere.

• Tieša uzklāšana bez aerācijas.

• Lieliski salīmē dažādus materiālus.

• Nav nepieciešama gruntēšana.

• Noturīga pret mitrumu un zemām temperatūrām.

• Lietošanai iekštelpās un ārā.

• Iespējams krāsot.

1

OLIVÉ A-31 izmanto izolācijas putu (PU, fenola, bet ne
polisterēna putu) līmēšanai, koka vai PVC grīdlīstu,
poliuretāna slokšņu, metālisku karnīžu, cauruļvadu,
PVC cauruļu betona, ģipškartona, koka, alumīnija,
metāla līmēšanai.

To var izmantot arī veidņu un viengabalainu metāla
gabalu savienošanai, remontējot automašīnas.

PIELIETOJUMA VEIDI:



TIPISKI TEHNISKIE DATI:
Konsistence: Pasta

Viskozitāte: 280.000-320.000 Cps

Cieto daļiņu saturs: 65+/- %

Darba laiks (23ºC): 10 min.

Garozas veidošanās (23ºC): < 5 min

Kopējais sacietēšanas laiks: 2-4 dienas

Uzklāšanas temperatūra: No +10 līdz +40ºC

Sacietējis produkts:

Bīdes pretestība: > 30 Kg/cm2

Temp. izturība: -20 līdz +80ºC

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-31 nodrošina saķeri ar izplatītākajiem būvmateriāliem bez nepieciešamības izmantot grunti. Taču katrai virsmai
ieteicams veikt salipes testu.

B. Uzklāšana:

Uzklāšana uz vienas virsmas: Uzklājiet līmi uz vienas no līmējamām virsmām un kārtīgi piespiediet to otrai virsmai, lai
uzreiz panāktu labāko rezultātu. Nedaudz pakustiniet, lai novērstu plēvītes veidošanos. Maksimālais sasaistes izveidošanas
laiks ir 10 minūtes. Nepārsniedziet šo laiku, lai savienotu virsmas.

Cieši nofiksējiet salīmētās virsmas ar mehānisku slogu, mehāniskajam slogam jāpaliek vietā vismaz 24 stundas, ieteicams to
saglabāt līdz pilnīgai līmes sacietēšanai. Izvairieties no termiskas, mehāniskas vai ķīmiskas iedarbības pirms galīgas
sacietēšanas.

Uzklāšana uz divām virsmām: Uzklājiet līmi uz vienas no līmējamām virsmām un kārtīgi piespiediet to otrai virsmai, lai
uzreiz panāktu labāko rezultātu. Nedaudz pakustiniet, lai novērstu plēvītes veidošanos un tad atdaliet abus materiālus.
Paturiet materiālus atsevišķi 3-5 minūtes, atkarībā no apstākļiem telpā. Tad vēlreiz savienojiet tos. Lai panāktu maksimālu
kontaktu, abas virsmas cieši jāsaspiež un mehāniski jānostiprina.

Mehāniskajam slogam jāpaliek vietā vismaz 24 stundas, ieteicams to saglabāt līdz pilnīgai līmes sacietēšanai. Izvairieties no
termiskas, mehāniskas vai ķīmiskas iedarbības pirms galīgas sacietēšanas.

Lai nodrošinātu šķīdinātāju izgarošanu, vienai no virsmām jābūt porainai. Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par 10ºC.



Olivé Química garantē, ka mūsu produkts tā glabāšanas laikā atbilst norādītajām specifikācijām.

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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Piezīmes:

Lai nodrošinātu šķīdinātāju izgarošanu, vienai no virsmām jābūt porainai.

Smagām vai nospriegotām detaļām jānodrošina mehāniska sastiprināšana vismaz 6 līdz 12 stundas.

Sacietējuša produkta notīrīšana: ar mehāniskiem līdzekļiem vai šķīdinātāju.

Svaiga produkta notīrīšana: ar šķīdinātājiem (MEK, acetons, touēns, spirts).

Neuzklājiet, ja temperatūra ir zemāka par +10°C.

Tā kā produktu var izmantot dažādu materiālu līmēšanai, rekomendējam veikt saderības testu.

Drošība:

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju uzklāšanas laikā. Novērsiet saskari ar ādu un acīm. Ja nonācis saskarē ar acīm,
nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta. Īpaši uzliesmojošs, netuvināt aizdegšanās avotiem,
atklātai liesmai, nesmēķējiet produkta tuvumā.

Turēt bērniem nesasniedzamā vietā. Vairāk informācijas par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā (DDL).

olive-systems.com

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

Izplatītājs
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