
IEPAKOJUMS:
Produkts iepakots tūbiņās ar 290 ml katrā. 
Iespējams pasūtīt cita veida iepakojumu.

KRĀSAS:
Balta un pelēka. 

Iespējams pasūtīt citu krāsu.

GLABĀŠANA:
Glabāt aizvērtā oriģinālajā iepakojumā
sausā vietā un no 5ºC līdz 25ºC lielā
temperatūrā. Glabāšanas termiņš 12 

mēneši.

PRODUKTA APRAKSTS:

OLIVÉ A-50 ir ātri sacietējoša vienkomponenta līme/hermētiķis, kuras pamatā ir
inovatīva hibrīdu tehnoloģija.

OLIVÉ A-50 ir īpaši izstrādāta dažāda veida savienojumiem un blīvējumiem, tā
sacietē neagresīvi un ir bez smaržas.

OLIVÉ A-50 nesatur šķīdinātājus vai izocianātus.

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:

• Lieliska saķere ar plašu materiālu spektru.

• Produktīvas mehāniskās īpašības.

• Ātri sacietē bez nosēdumiem.

• Var uzklāt uz mitrām virsmām.

• Ļoti noturīga pret UV stariem, laika apstākļiem un novecošanu.

• Nesatur izocianātus un šķīdinātājus.

• Neizraisa koroziju.

• Viegli var uzklāt pat nelabvēlīgos apstākļos un zemās temperatūrās.

• Lietojama gan vertikāli, gan horizontāli.

• Var nokrāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un citām sistēmām.

SERTIFIKĀCIJA:

OLIVÉ A-50 atbilst šādām specifikācijām:

• Marķējums CE: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

EKOLOĢISKĀS PRASĪBAS:

• A+ klase saskaņā ar franču likumdošanu par GOS emisijām telpās.

• Atbilst LEED® IEQ-4.1 (Apkārtējās vides kvalitāte telpā) līmju un hermētiķu
prasībām.
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• Parasto būvniecības materiālu savienošana un hermetizācija gan vertikāli, gan horizontāli,
pat uz mitras virsmas.

• Piemērota arī sliekšņu, grīdlīstu, dēļu u.c. uzstādīšanai (savienojumiem un hermetizācijai).

• Līme vibrējošām konstrukcijām (kravas kastēm, konteineriem, metāls pret metālu u.c.).

• Saķere un elastīgs blīvējums, daudzi lietošanas veidi rūpniecībā.

• Hermētiķis šuvēm starp durvju un logu ailēm un ķieģeļiem, kāpnēm, balkoniem u.c.

• Savienojumi ventilācijas kanālos un kondicionieros.

LIETOŠANA:

OLIVÉ 
A-50

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:
Bāze: Hibrīdu polimērs

Konsistence: Līdzīga pastai

Biezums: (ISO 2811-1) Ap 1,52 g/ml

Sausa pieskaroties: (OQ.06-iekšējā) 5 minūtes (ja ir 23°C un 50% gaisa mitrums)

Garozas veidošanās: (OQ.16-iekšējā) Ap 35-45 minūtes (ja ir 23°C un 50% gaisa mitrums)

Pilnīgi izžuvusi: (OQ.18-iekšējā) Ap 3 mm/24 st

Noplūde: (ISO 7390) 0 mm (ja ir no 5ºC līdz 50ºC)

Kustības izturēšanas spēja: (ISO 9047) ± 20%

GOS saturs: (SCAQMD norma 1168) Ap 25 g/l

A šoru cietība: (ISO 868) Ar 50

Lietošanas temperatūra: No +5ºC līdz +40ºC

Iedarbības temperatūra: No -40ºC līdz +90ºC

Izstiepšanās īpašības:

ISO 37 (biezums 2 mm, parauga veids S2, 7 dienas 23ºC un 50% gaisa mitrums) 

Modulis 100% 1,40 MPa

Izturība izstiepšanas gadījumā 2,00 MPa

Lūzuma iestāšanās pagarinājums 200%

Šīs vērtības var variēt atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. Laiks līdz pilnīgai
sacietēšanai var pagarināties, ja ir zemāka temperatūra, lielāks mitrums vai biezāka šuve.
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LIETOŠANAS VEIDS:

Virsmas sagatavošana un uzklāšana:

A. Tīrīšana un sagatavošana:

Virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem, taukiem vai citiem piesārņojumiem, kas var ietekmēt salipšanu. Virsmas bez
porām (piemēram, alumīnijs, stikls utt.) jānotīra ar atbilstošu šķīdinātāju un pilnīgi jānoslauka ar tīru drānu. Porainas
pamatnes (piemēram, cements, ķieģeļu utt.) jānotīra mehāniski, lai likvidētu nenostiprinātās daļiņas. Aizpildiet vai izlīdziniet
nelīdzenumus balstos, cenšoties iegūt iespējami gludas virsmas.

B. Gruntēšana:

OLIVÉ A-50 pielīp pie lielākās daļas būvmateriālu bez gruntēšanas, tomēr ieteicams veikt iepriekšēju salīmēšanas testu uz
visa veida virsmām. Reizēm var būt nepieciešama virsmas apstrāde ar gruntēšanu, lai iegūtu labākus salīmēšanas
rezultātus. Konsultējieties ar mūsu tehnisko dienestu.

C. Produkta izmantošana līmēšanai:

Pēc virsmas sagatavošanas uzklājiet produktu ar profesionālu smidzinātāju vienmērīgi un bez pūslīšiem.

Salīmēšanai uzklājiet līmi tieši no tūbiņas uz vienas no virsmām punktiņu vai līniju veidā. Tūlīt savienojiet virsmas
nepieciešamajā stāvoklī, stingri piespiežot, bet materiālus neatgriezeniski nedeformējot. Nepieciešamības gadījumā
nostipriniet virsmas ar līmlenti, ķīļiem vai citiem piederumiem līmes polimerizācijas laikā, lai tās nenokarātos. Optimāls
stiprinājums tiks iegūts pēc pilnīgas sacietēšanas.

D. Produkta izmantošana hermetizācijai:

Nepieciešamības gadījumā aizsargājiet šuvju malas ar aizsardzības lenti un izmantojiet polietilēna pārklāju ar noslēgtām
porām OLIVÉ CORDON PE kā šuves pamatni, lai ierobežotu šuves dziļumu un novērstu hermētiķa pielipšanu pie šuves
pamatnes. Pārliecinieties par pareizu līnijas diametra izvēli (vismaz par 25% platāk nekā saskares platums).

Aizpildiet šuvi un izlīdziniet to līdz garozas veidošanās sākumam. Piespiediet hermētiķi un nolīdziniet to ar špakteli vai
ziepjūdenī samitrinātu pirkstu, nodrošinot labu saskari ar blīvējamām virsmām. Tūlīt noņemiet aizsarglentu, ja tā tikusi
izmantota.

E. Pilnīga izžūšana:

Pilnīgas izžūšanas laiks būs atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, temperatūras un mitruma.

Nesacietējušu produktu viegli var noņemt ar šķīdinātājiem vai acetonu. Sacietējis produkts jānoņem mehāniski.

Piebildes:

Neizmantojiet OLIVÉ A-50 uz betona pamatnēm vai būvmateriāliem, kas var izdalīt eļļas, plastifikatorus vai šķīdinātājus
(piemēram, dabiskais kaučuks, hloroprēns, EPDM u.c.).

Līme nelīp pie PE, PP, PTFE (Teflon®). Iespējamo pamatņu daudzveidības dēļ mēs iesakām veikt iepriekšēju piemērotības
testu.

OLIVÉ A-50 var nokrāsot. Iespējamo dažādu laku un krāsu dēļ ieteicams veikt piemērotības testu.

Nav piemērota strukturāliem stiklojumiem.
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Drošība:

Izmantot vēdināmās telpās, izvairoties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Informācija, kas attiecas uz produkta drošību, ir pieejama datu drošības lapā (DDS). Pirms produkta izmantošanas iesakām
uzmanīgi izlasīt DDS un etiķetes ar informāciju par drošību.

Šuves rasējums:
Šuves platums jāaprēķina, ņemot vērā hermētiķa un virsmas pārvietošanās iespējas.
Savienojuma izmēriem jāatbilst hermētiķa kustīgajām īpašībām.

Izmantojiet polietilēna pārklāju ar noslēgtām porām (OLIVÉ CORDÉ PE) kā pamatnes
materiālu, lai ierobežotu šuves dziļumu.

Šuves izmēru aprēķins

a Šuves platums
b Šuves dziļums
c Blīvējuma dziļums

Silikona blīvējums
Šuves dziļums

Ievērot vispārējās rekomendācijas:

Vispārējā rekomendācija: ideālo izmēru attiecība 2:1 platums:dziļums

Minimālie izmēri: 5-6 mm platums х 5-6 mm dziļums

Platums līdz 12 mm: dziļums = platums

Platums no 12 līdz 24 mm: dziļums = ½ no platuma

Platums vairāk par 24 mm: dziļums = 12-15 mm

Nav ieteicams savienojuma platums virs 50 mm

Produktivitāte:
Aprēķinātais patēriņš lineārajos metros vienai tūbiņai 290 ml (apmēram):

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

Ar zaļo krāsu iekrāsotās šūnas norāda ieteicamo platumu un dziļumu



Atbildība

Šajā dokumentā esošās ziņas, īpaši lietošanas un mūsu produkcijas galējās izmantošanas rekomendācijas tiek sniegtas pēc labākās sirdsapziņas,
pamatojoties uz mūsu zināšanām, tās ir pārbaužu un pieredzes rezultāts un tiek sniegtas kā vadoši norādījumi. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu
produkta piemērotību paredzētajai lietošanai. Saistībā ar lielo esošo materiālu un nosacījumu daudzumu, ko mēs nespējam apzināt un kontrolēt,
rekomendējam veikt iepriekšējus izmēģinājumus.

Trešo personu tiesības ir jāaizsargā.

ZIŅAS PAR GARANTIJU:

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

Olivé Química garantē, ka tā produkcija derīguma termiņa laikā atbilst saviem tehniskajiem nosacījumiem.

Mūsu uzņēmums ir atbildīgs tikai tajos gadījumos, kad radīti zaudējumi vai par mūsu piegādāto preču vērtību, ko klients
izmanto. Tiek paredzēts, ka mēs garantējam nevainojamu mūsu produkcijas kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem
pārdošanas un piegādes noteikumiem.
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T +371 6770 2052 

Izplatītājs
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