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INFORMĀCIJA PAR 
IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 300 ml kārtridžos. 
Iespējami citi formāti pēc pasūtījuma.

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:
Caurspīdīga.

UZGLABĀŠANA:
Uzglabāt oriģinālā slēgtā iepakojumā

sausā telpā pie temperatūras, kas zemāka 
par 25ºC, var uzglabāt 12 mēnešus.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-32 ir pastveida konsistences līme uz poliuretāna bāzes (tiksotrops
gels).

OLIVÉ A-32 nesatur šķīdinātājus un sacietē, pateicoties apkārtējās vides
mitrumam. Piemīt augsts pielīmēšanas ātrums un nešķīst ūdenī.
OLIVÉ A-32 piemīt laba adhēzija ar lielāko daļu materiālu, un tā ir piemērota
izmantošanai celtniecībā.

GALVENIE RAKSTUROJUMI:

• Augsts elastīgums.

• Caurspīdīgums.

• Teicama adhēzija ar plašu bāzu daudzumu bez gruntēšanas.

• Termoizturīga.

• Nesatur šķīdinātājus.

• Labi rādītāji pie hidrolīzes.

• Garš derīguma termiņš.

• Derīga nokrāsošanai.

PRASĪBAS:

Olivé A-32 atbilst šādai prasībai:

• Nešķīst ūdenī (klasifikācija D4 EN 204 un 205).
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POLIURETĀNA LĪME



OLIVÉ A–32 speciāli paredzēta siltumizolācijas flīžu (no putupolistirola vai ekstrūzijas),
poliuretāna putu, fenola putu, minerālvates paneļu, KSP, ģipškartona, betona vai akmens
salīmēšanai, un kopumā, koksnes savienošanai.

OLIVÉ A-32 izmanto arī būvniecībā, kokapstrādē, alumīnija apstrādē, mēbeļu ražošanā un
dažādās rūpniecības sfērās, automobiļu rūpniecībā un kuģu būvniecībā.

LIETOŠANA:

OLIVÉ 
A-32

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI:
Konsistence: Tiksotropa pasta

Blīvums: Apmēram 1.07 ± 0.02 g/ml

Viskozitāte: (RVT 7 / 5 rpm) 400,000 ± 100,000 mPa.cs

Atvēršanas laiks pie 20ºC: 10 min pie 65% RH

Izmantošanas laiks pie 20ºC: 1 h pie 65% RH

Pilna izžūšana pie 20ºC: 24 stundas

Plēves izveidošanās:  Apmēram 10–15 minūtes (pie 20ºC; 65% H.R.)

Stiepes stiprība: < 130 kg/cm2

Izturība pret novecošanos: Teicama

Izturība pret ķīmisko iedarbību: Teicama

Izturība pret jūras ūdens
iedarbību:

Teicama

Darbības temperatūra: -30ºC līdz+100ºC

Produkcijas patēriņš: 150–250 g/m2, atkarībā no virsmas

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.
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LIETOŠANAS VEIDS:

Virsmas sagatavošana un uzklāšana:

A. Attīrīšana un sagatavošana:

Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, taukiem un citām piesārņojošām vielām, kas var ietekmēt salīmēšanu.
Neporainas virsmas jāattīra ar atbilstošu šķīdinātāju un rūpīgi jānoslauka ar tīru drānu.

Vienam no salīmējamiem materiāliem jābūt porainam vai jāsatur mitrums.

Ja abas pamatnes nav porainas, izsmidzināt ūdeni uz pielīmējamās virsmas (10–15 g uz 100 g līmes).

Porainās pamatnes (tādas kā cements, ķieģeļi u.c.) jāattīra mehāniski brīvo daļiņu likvidēšanai. Šuves malas aizsargāt ar
papīra līmlenti lenti.

B. Gruntēšana:

OLIVÉ A-32 līmējas ar vairākumu celtniecības materiālu bez gruntēšanas. Tomēr ieteicams veikt iepriekšēju līmēšanas testu
uz visa veida virsmām. Dažreiz var būt nepieciešams apstrādāt virsmu ar gruntskrāsu labāku līmēšanas rezultātu iegūšanai.

C. Produkta uzklāšana:

Pēc virsmas sagatavošanas, vienmērīgi un bez burbuļiem uzklāt produktu ar profesionālo pistoli.

D. Apstrādāšana:

Piespiest vienmērīgi, pārbaudot, lai materiāls labi piegultu virsmai. Pielīmēšanas laiks atkarīgs no virsmu un gaisa mitruma un
temperatūras.

Šajā sakarā nepieciešams:

- Darbu pie temperatūras zem 20°C gadījumā: pārliecināties, ka presēšanas laiks ir pietiekami ilgs;

- Darbu pie temperatūras virs 20°C gadījumā: pārliecināties, ka laiks, kamēr līme ir atvērta, un montāžas laiks nepārsniedz
pieļaujamo;

Pretējā gadījumā var izveidoties savienojuma bojājumi.

Nesacietējušu produktu var viegli notīrīt ar šķīdinātāju vai acetonu. Sacietējis produkts jānotīra mehāniski.
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Olivé gruntskrāsas:

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.



OLIVÉ 
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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 izdotās tehniskās pases šim produktam.

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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olive-systems.com

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

Izplatītājs

Piezīme:

Kaitīgs ieelpojot. Ieteicams lietot vēdināmās telpās.

Izvairīties no ilgstoša un atkārtota kontakta ar ādu. Ja nokļūst uz ādas, notīrīt mehāniski vai nekavējoties nomazgāt ar ziepēm
un noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu, kairinājuma gadījumā,
konsultēties ar ārstu.

Ilgstošs kontakts var izsaukt kairinājumu uz ādas, bet koncentrētu tvaiku ieelpošana slēgtās telpās var pasliktināt vispārējo
pašsajūtu.

Strādāt drošā attālumā no aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt izmantošanas laikā.

Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Nav paredzēta rotaļļietām un bērnu precēm.
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