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Izolācijas plātņu piestiprināšana pie fasādēm 

un pamatiem. 

Iekšējās apdares paneļu stiprināšana. 

Palodžu montāža. 

Būvniecības bloku līmēšana. 

Siltuma tiltu ietekmes samazināšana. 

IEPAKOJUMS: 
1000 ml aerosola balons, pildījums 750 ml 

 
KRĀSA: 

Pelēka 

 
UZGLABĀŠANA: 

Baloni jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. 

Uzglabāt vēsā un sausā vietā +5 līdz 

+30ºC temperatūrā. 

Balonus ar putām nedrīkst 

glabāt temperatūrā, kas augstāka 

par +50ºC, siltuma avotu tuvumā 

un tiešos saules staros. 

Garantētais glabāšanas laiks 

neatvērtā iepakojumā 12 mēneši. 

Derīguma termiņš ir norādīts uz 

iepakojuma. 
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• 

PRODUKTA APRAKSTS: 

Olivé A-45 ir universāla poliuretāna putu līme, kas ir piemērota iekšējiem un 

ārējiem būvdarbiem. 

Olivé A-45 putu līmei piemīt  ļoti  labas  līmējošas  un  termoizolējošas  īpašības, 

tai  ir zems spiediens sacietēšanas laikā un minimāla turpmākā 

paplašināšanās. 

Olivé A-45 ir saķere ar lielāko daļu materiālu, piemēram, polistirolu, ģipškartona 

plāksnēm, koku, betonu, akmeni, metālu un PVC. 

GALVENĀS ĪPAŠĪBAS: 

• Lieliska saķere ar plašu materiālu klāstu, neizmantojot grunti. 

• Zems spiediens sacietēšanas laikā un minimāla turpmākā paplašināšanās. 

• Spiediena absorbcija un vienmērīga sadale. 

• Ātrs sacietēšanas laiks un samazināts montāžas laiks. 

• Samazina termiskos un akustiskos tiltus. 

• Lietošanai iekštelpās  un ārā. 

• Manuāla uzklāšana vai uzklāšana ar pistoli. 

• Nekodīgas. 

VIDES NOTEIKUMI: 

• GOS emisijas klase Francijā: A+ 

• Satur propilēna gāzes, kas ir nekaitīgas ozona slānim. 

LIETOŠANAS JOMA: 
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TIPISKIE TEHNISKIE DATI:   

Virspusēja izžūšana: (TM 1014) 5 min 

Izmēru stabilitāte: (WGM103) < 1% 

Otrreizējā izplešanās (8mm šuve)* 
 

1,2 mm 

Blīvums: (TM 1019) 22 Kg/m3 

Sacietējušu putu ugunsizturības klase: (DIN 4102-1) B2 

Bīdes izturība (8mm)*: 
 

> 4,7 N/cm2 

Savienojuma izturība (8mm)*: 
 

12 N/cm2 

Savienojuma izturība (8mm pie +5ºC)*: 
 

10 N/cm2 

Savienojuma izturība (8mm pie -5ºC)*: 
 

8 N/cm2 

Vidējā spiedes izturība akmens krāvumos **: 
 

> 260 N/cm2 

Siltumvadītspēja: 
 

0,034 W/(m x K) 

Skaņas absorbēšanas indekss Rst,w 
 

60 dB 

Lietošanas temperatūra:  
 

-5ºC a +35ºC 

Balona temperatūra: 
 

+5ºC a +30ºC 

Sacietējušu putu temperatūras izturība: 
 

-50ºC a +90ºC 

   

Norādītās vērtības tika iegūtas +23°C temperatūrā un ar 50% relatīvo gaisa mitrumu, ja nav norādīts savādāk. 

 
Olivé izmanto FEICA apstiprinātas testēšanas metodes, kas ir paredzētas, lai nodrošinātu saprotamus un reproducējamus testēšanas rezultātus, 

sniedzot klientiem precīzu priekšstatu par produkta īpašībām. FEICA OCF testēšanas metodes ir pieejamas tīmekļa vietnē: http://www.feica.eu/our- 

industry/pu-foam-ocf.aspx. FEICA ir starptautiska asociācija, kas pārstāv Eiropas līmju un hermētiķu rūpniecības nozari, tai skaitā vienkomponenta 

putu ražotājus. Papildus informācija: www.feica.eu. 

 
* Testēts saskaņā ar EOTA TR046 – Testēšanas metodes putu līmēm ETICS (ETAG 004). 
** Testēts ar autoklāvēta gāzbetona blokiem. Visi pārbaudītie paraugi atvienojās no bloka. 

http://www.feica.eu/our-
http://www.feica.eu/
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: 

 
A. Lietošanas apstākļi: 

Temperatūra lietošanas laikā: +5 līdz +35ºC, vislabākie rezultāti pie +20ºC. Ieteicamā balona temperatūra 

lietošanas laikā +5 līdz +25ºC, vislabākie rezultāti pie +20ºC. Ja temperatūra ir zema, putas pirms darba 

var uzsildīt siltā telpā vai ūdenī. Telpas vai ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt +35ºC. 

Notīriet no virsmām ledu, putekļus, eļļu, brīvās daļiņas un taukus. Virsmas jāsamitrina, jo putas 

izplešas, pateicoties mitrumam. 

Samitrināta virsma nodrošina labākos rezultātus. (Ja mitrums nav pieejams, putas sacietējot iebruks sevī). 

B. Lietošana ar trubiņaplikatoru:  

Spēcīgi sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Turiet putu balonu vertikāli. Novietojiet putu trubiņaplikatoru 

uz balona vārsts, nedaudz  piespiediet, līdz  aplikators  ir  fiksēts. Lai  lietotu, pagrieziet  balona  

adapteri  otrādi  un  piespiediet trubiņaplikatoru. 

C. Lietošana ar putu pistoles palīdzību: 

Spēcīgi sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Turiet putu balonu vertikālā pozīcijā. Novietojiet balonu ar 

vārstu uz leju un pieskrūvējiet to pistolei, ar vienu roku pieturot pistoles rokturi, ar otru pieskrūvējot 

balonu. Pieskrūvēšanas laikā sekojiet līdzi tam, lai tai pusē, kurā atrodas pistole, nebūtu cilvēku. 

Balonu nedrīkst pieskrūvēt pistolei ar vārstu uz leju vai, uzskrūvējot pistoli uz balona. Putu daudzumu 

iespējams regulēt ar pistoles mēlītes palīdzību. 

 

 
D. Instrukcija izolācijas paneļu un interjera paneļu pielīmēšanai: 
 

Uzklājiet līmējošās putas uz paneļa vienmērīgās joslās, paralēli paneļa pusēm (3-4 cm no malas), un vienu joslu – 
pa centrālo paneļa līniju paralēli visgarākajai pusei (attālums starp līmes joslām līdz 25 cm). 
Pēc līmējošo putu uzklāšanas uz paneļa, nogaidiet 2-3 minūtes, pēc tam piespiediet paneli pie sienas. Pie sienas 
piestiprināto paneļu virsmas līmeni iespējams koriģēt pirmo 5 minūšu laikā. 
 
Līmējošās putas ir pietiekami izturīgas izolācijas paneļu stiprināšanai. Vienmēr ievērojiet ēkas projektu, 
būvnormatīvus, standartus un citas attiecīgās rekomendācijas, kas attiecas uz izolācijas paneļu papildus 
mehānisko stiprināšanu ar apdares materiāliem. Izolācijas atbalsta enkuru izmantošana vienmēr ir ieteicama. 
 
Šo produktu nav ieteicams izmantot uz bitumena virsmām. Dažos gadījumos, piemēram, stiprinot izolācijas paneļus 
pie fundamentiem, kas apstrādāti ar bitumenu, produktam piemīt pietiekoša adhēzija. 
Vienmēr testējiet pirms lietošanas. 
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E. Palodžu stiprināšana 
Pirms palodžu uzstādīšanas, pārliecinieties, ka pamata virsma ir izlīdzināta. Spraišļi ir jāizmanto palodžu 
atbalstīšanai, putas var izmantot tikai kā līmi. Uzklājiet līmi – putas uz pamata virsmas 3-4 cm no malas.  
Palodžu fiksācijai ir jāizmanto slogs, līdz putas pilnībā sacietē. 

F. Būvniecības bloku līmēšana 

Olivé A-45 līmējošās putas var izmantot iekšējām nenesošajām sienām. Konsultējieties ar tirdzniecības 

pārstāvi, dīleri vai arhitektu par savietojamību ar dažādiem materiāliem uz akmens bāzes un citos 

tehniskajos jautājumos. 

Pirmā bloku rinda ir jāizlīdzina, izmantojot javu. 

Pamats ir jāsamitrina, jo mitruma iedarbībā putas sastingst. Mitrināta virsma nodrošina vislabākos 

rezultātus. Temperatūrās, kas zemākas par +5 C̊, virsmu ieteicams apstrādāt ar PENOSIL Premium 

Foam Activator. 

Olivé A-45 līmējošās putas veido plānu līmes slāni. Saspiediet akmens virsmas kopā uzreiz pēc līmes 

uzklāšanas. Līme ir jāuzklāj kā uz vertikālām, tā horizontālām virsmām. 

G. Tīrīšana 

Nesacietējušu putu notīrīšanai no virsmām un darba instrumentiem izmantojiet OLIVÉ CLEANER R-47. 

Sacietējušas putas var noņemt mehāniskā veidā. 

 

Piezīmes: 

Nav paredzēts ugunsdrošiem risinājumiem.  

Pirms lietošanas ieteicams veikt testu. 

Produkts neaizstāj mehāniskos stiprinājumus. 

Putas nelīp pie teflona, polietilēna un silikoniem. 

Sacietējušas putas ir jutīgas pret ultravioleto starojumu un tiešiem saules stariem (krāsas izmaiņas). 

Baloni vienmēr jāuzglabā vertikālā stāvoklī. 

Drošība: 

Balons zem augsta spiediena. Aizsargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 

+50ºC. Nedurt un nededzināt pat pēc lietošanas. 

Produkts satur uzliesmojošus propilēnus. Aizsargāt no pārkaršanas un neturēt aizdegšanās avotu 

tuvumā. Darba laikā nesmēķēt. 

Balons satur difenilmetāna 4,4-diizocianātu. Bīstams, ja to ieelpo. Var izraisīt kairinājumu, ja to ieelpo 

vai ja tas nonāk saskarē ar ādu. 

Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Izmantot aizsargbrilles un darba cimdus. Glabāt 

bērniem nepieejamā vietā. 

Sacietējušas putas nerada apdraudējumu veselībai. 

Detalizēta drošības informācija ir pieejama drošības datu lapā (DDL). 
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INFORMĀCIJA PAR GARANTIJU: 
 

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

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par nodarīto kaitējumu par mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību.  

Mēs garantējam mūsu produktu kvalitāti saskaņā ar mūsu Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atbildība 

Šajā dokumentā ietvertā informācija, sevišķi rekomendācijas par mūsu produktu lietošanu un galīgo izmantošanu, ir sniegta labā ticībā, pamatojoties uz 

mūsu zināšanām, iegūta testu un pieredzes rezultātā un ir paredzēta kā vadlīnijas. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai produkts ir 

piemērots konkrētam lietošanas veidam. Tā kā ir liels daudzums materiālu un apstākļi, kas ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, mēs iesakām veikt 

pietiekamas, atbilstošas pārbaudes. 

Jāņem vērā trešo personu īpašumtiesības. 

 

Šī TDL aizstāj visas iepriekšējās datu lapas, kas attiecas uz šo produktu. 
 
 

 
Izplatītājs 

KRIMELTE Latvia SIA 

Katlakalna iela 11 

LV-1073 Rīga, Latvija 

T +371 6770 2052 

 

 

olive-systems.com 


