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INFORMĀCIJA PAR 
IEPAKOJUMU:

Šis produkts ir pieejams 200ml aerosola
balonā. 

INFORMĀCIJA PAR KRĀSU:
Caurspīdīga.

UZGLABĀŠANA:
Glabāšanas laiks 12 mēneši neatvērtā, 

oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, 
pasargājot no tiešas saules staru 

iedarbības, uzglabāšanas temperatūra 
no +5ºC līdz +20ºC grādiem.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-41 ir caurspīdīgs, izsmidzināms šķidrums, ko izmanto, ja
nepieciešams paātrināt cianoakrilāta līmju sacietēšanu.

OLIVÉ A-41 ir piemērots visu veidu virsmām, uzlabojot sacietēšanas ātrumu un
salipšanu.

GALVENIE IEGUVUMI:

• Nodrošina ātru dažādu materiālu nofiksēšanu.

• Uzlabo mehānisko pretestību, izmantojot tikai nelielu daudzumu produkta.

• Materiālu ar dažādām stiepes īpašībām salīmēšanai.

• Precīza produkta dozēšana.

• Gludām un porainām virsmām.
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OLIVÉ A-41 tiek izmantota industriāli, lai
salīmētu šuves, kuru virsma netiek pakļauta
ķīmiskai vai fiziskai iedarbībai, piemēram,
ūdenim vai saules gaismai.

Lieliski piemērota izmantošanai
transportlīdzekļa salonā, lai salīmētu
indikatorus, displejus, slēptas detaļas u.t.t.

Īpaši piemērota metālu, porcelāna,
plastmasas, stikla, elastomēru, gumijas
līmēšanai, tostarp tādu porainu materiālu kā
koks, papīrs vai tekstils līmēšanai.

PIELIETOJUMA VEIDI:



TIPISKI TEHNISKIE DATI:
Bāze: Sveķi n-heptānā

Krāsa: Caurspīdīga

Blīvums: 0,70 g/ml

Viskozitāte: 5 mPa.s (cP)

Uzliesmošanas punkts: Uzliesmojošs

Termiskā pretestība: -55ºC - +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 sagatavošana:

OLIVE A-41 tiek uzklāts pirms cianoakrilāta līmes uzklāšanas, lai nodrošinātu ātru fiksāciju. 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.

B. Uzklāšana:

Uzklājiet OLIVÉ A-41 slāni uz līmējamās virsmas, izvairieties uzklāt pārmērīgi daudz produkta. Ļaujiet šķīdinātājam pilnībā
izgarot līdz virsmas ir pilnīgi sausas (aptuveni 10 sekundes). Uzklājiet līmi nelielos pilienos uz abām virsmām un cieši
saspiediet dažas sekundes.

Drošība:

OLIVÉ A-41 tiek klasificēts kā īpaši uzliesmojošs. Turiet to bērniem nesasniedzamā vietā.

Izmantojiet to vēsās un labi ventilētās telpās.

Neturiet siltuma avotu un atklātas liesmas tuvumā. Lai saņemtu vairāk informācijas, pieprasiet atbilstošo Drošības datu lapu.



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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