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Informācija par produktu  |  EPDM - v01.01-03/19 (lat) 

OLIVÉ® EPDM ir elastīga vienkomponenta līme, kuras pamatā ir jau-
nā Hibrīda tehnoloģija un tā ir īpaši izstrādāta EPDM membrānu 
salīmēšanai. 

OLIVÉ® EPDM sacietē arī, ja tā ir pakļauta mitruma iedarbībai, un 
izveido pastāvīgu elastīgas gumijas slāni. 

APRAKSTS  

 Lieliski salīmē dažādas EPDM membrānas bez nepieciešamības 
izmantot grunti. Lieliskas mehāniskās īpašības. 

 Nesatur silikonu, izocianātus un šķīdinātājus. Zems VOC saturs. 
Neizraisa koroziju un sacietē ar neitrālu aromātu. 

 Ātra, vienkārša, tīra un droša lietošana. Produkts jāuzklāj uz vie-
nas virsmas. 

 Var uzklāt zem ūdens. 

 Ātri sacietē, veidojot elastīgu gumijas slāni un ar minimālu rukumu 
pēc sacietēšanas. 

 Ļoti labi un noturīgi salīmē praktiski visas izplatītāko būvmateriālu 
virsmas. 

 Izturīga pret atmosfēras iedarbību (laikapstākļi, ekstremālas tem-
peratūras, ozons, UV staru iedarbība, kondensācija naktī, lietus…).  

 Laba siltuma un ķīmiskā izturība. 

 Līme pielāgojas plašām temperatūras svārstībām no -40ºC līdz 
+90ºC. 

 Var tikt krāsota (iepriekš jāveic testi). 

GALVENIE IEGUVUMI  
OLIVÉ EPDM ir pieejams šādos 
iepakojumos: 

290ml kārtridži. 
12 gab./kastē (100 kastes/paletē) 

Polietēna iepakojumā 600 ml. 
20 gab./kastē (36 kastes/paletē) 

Iespējami citi formāti pēc pasūtījuma. 

* Eiropas tipa paletes: 120x80 cm. 

IEPAKOJUMS  

1 / 6  

Melna 

INFORMĀCIJA PAR 
KRĀSU  

 Francijas VOC emisijas klase A+. 

 Atbilst LEED® IEQ-4.1  

 (Iekštelpu vides kvalitāte) līmēm un blīvēm. 

VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI  
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PIELIETOJUMS  
EPDM membrānu līmēšanai horizontāli un vertikāli, savstarpējai 
membrānu līmēšanai un līmēšanai pie standarta būvmateriālu pa-
matnēm: betona, cementa, ķieģeļiem, bitumena, tērauda, metāla un 
citiem porainiem un neporainiem materiāliem. 

Jumta klājuma membrānu līmēšanai. 

Noteku, dobumu, cauruļu un tvertņu hidroizolācijas EPDM lokšņu 
līmēšanai un remontam. 

Zem ūdens esošo noplūžu un lineāru plaisu remontam. 

Daudz un dažādi elastīgas līmēšanas un hermetizācijas pielietojumi 
pat uz mitrām virsmām gan iekštelpās, gan ārā. 

Var izmantot arī uz nedaudz nelīdzenām virsmām. 

MŪRIS UN LOGU UZSTĀDĪŠANA PLAKANS JUMTA SEGUMS EPDM LOKSNES JUMTU HIDROIZOLĀCIJAI 

2 / 6  

PAZEMES ŪDENS PĀRVALDĪBA  MITRĀJU, DĪĶU UN KANĀLU IEKLĀJUMS EPDM LOKSNES ĶIEĢEĻU UN BETONA 
HIDROIZOLĀCIJAI 
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TIPISKI TEHNISKIE DATI  

Vispārīgās OLIVÉ EPDM tehniskās īpašības pirms sacietēšanas: 

 Izejmateriāla bāze   1 komponenta elastīgs hibrīda polimērs 

 Aromāts   Spirta 

 Konsistence   Nerūkoša pasta 

 Specifiskā gravitācija  ISO 2811-1 Apt. 1,62 g/ml 

 Garozas veidošanās laiks  OQ.16-Iekšējā 80-120 min (pie 23ºC; 50% RH)   

 Sacietēšanas laiks  OQ.18-Iekšējā Apt. 2-3 mm./24 h. 

 Temperatura de aplicación  +5ºC līdz +40ºC 

 Temperatura de servicio  -40ºC līdz +90ºC 

OLIVÉ EPDM īpašības pēc sacietēšanas (pēc vienas nedēļas pie 23ºC un 50% RH)  

 Šora cietība  ISO 868 47 

 Stiepes modulis ISO 37 1,00 MPa 

 Stiepes izturība ISO 37 1,50 MPa 

 Pagarinājums  ISO 37 700 % 

 Secado al tacto OQ.06-Iekšējā Apt. 20 min (pie 23ºC; 50% RH)  

 Contenido en COV SCAQMD standarta 1168 < 20 g/l 

 Pérdida de volumen ISO 10563 < 5% 

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 hermētiķa uzklāšana: 

Pamatam, uz kā tiks uzklāts OLIVÉ EPDM, jābūt sausam, tīram un 
veselam, uz tā nedrīkst būt putekļi, taukvielas, brīvas daļiņas un cits 
piesārņojums, kas var ietekmēt salipšanu. Jānoņem visas uz 
pamatnes esošās vielas. 

Visiem materiāliem jābūt saderīgiem ar OLIVÉ EPDM, tādēļ 
ieteicams veikt saderības testu. 

OLIVÉ EPDM salīp bez nepieciešamības izmantot grunti, savstarpēji 
līmējot EPDM gumiju un citas EPDM membrānas. Līmējot EPDM 
membrānas pie citām virsmām, sazinieties ar mūsu Tehnisko 
dienestu. 

Pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5ºC.  

Instrumenti: 

Drošai montāžai nepieciešami šādi instrumenti: kārtridžu pistole 
(manuāla vai pneimatiska), aizsargcimdi, nazis, lāpstiņas un 
spiediena rullītis. 

Sasaistīšana ar pamatu: 

Uzklājiet OLIVÉ EPDM ar profesionālu blīvēšanas pistoli, klājiet to 
vienmērīgi un bez burbuļiem, nepārtrauktā līnijā uz pamatnes 
(uzgaļa diametrs 8/10 mm), lai tā atrastos 10/15 mm no membrānas 
malas. 

Novietojiet membrānu uz svaigas līmes līnijas un nodrošiniet pareizu 
saķeri, izmantojot rullīti. Pārliecinieties, lai līme neizplūstu ārā. 
Saspiestajai līmes līnijai vajadzētu būt 2/3 mm biezai (ne mazāk kā 1 
mm). 

Produktam jāpārklāj membrānas vismaz 10 cm un tam jāpielīp 
pamata virsmai. Ārējo malu var piestiprināt pamatiem mehāniski, 
taču nekādā gadījumā to nedrīkst nospriegot. 

Lieko līmi var noņemt ar lāpstiņu. 

Līmējot platākas vai garākas membrānas sloksnes, var būt 
nepieciešams tās nofiksēt ar pagaidu līdzekļiem līdz panākta 
pietiekama līmes slodzes izturība. 

Pilnīga izturība tiek panākta, kad līme ir sacietējusi. Sacietēšanu var 
paātrināt, nedaudz paceļot membrānu pēc sākotnējās saskares ar 
līmi un ļaujot gaisam dažas sekundes piekļūt līme līdz atkal tiek 
atjaunots kontakts. 

Sacietēšanas laikā novērsiet balstu un līmes saskari ar spirtu, 
ogļūdeņražiem, tīrīšanas līdzekļiem un šķīdinātājiem. 

Optimāla salipšana tiek panākta pēc pilnīgas OLIVÉ EPDM 
sacietēšanas. 

Nesacietējušu produktu var viegli noņemt ar spirtu. Sacietējušu līmi 
jānoņem mehāniski. 
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PIEZĪMES  
Neizmantojiet OLIVÉ EPDM ar tādiem būvmateriāliem, no kuriem var 
izsūkties eļļas, plastifikatori vai šķīdinātāji. 

OLIVÉ EPDM nav piemērots tiešai uzklāšanai uz dabiska akmens, 
PE, PP, PC, PMMA, PTFE, PVC, neoprēna, asfalta un dažiem bitu-
menu saturošiem materiāliem.  

Krāsojamība: tā kā tirgū pieejams ļoti liels skaits dažādu krāsu un 
laku, mēs rekomendējam veikt testu pirms uzklāšanas. 

DROŠĪBA 
Izmantot labi ventilētās telpās un novērst saskari ar acīm un ādu.  

Turēt bērniem nesasniedzamā vietā. 

Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā 
(DDL). Pirms produkta lietošanas rekomendējam rūpīgi izlasīt DDL 
un drošības etiķetes. 
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Platums  
(mm.) 

Līnijas biezums 
(mm.) 

Pārklājums 290 ml. 
(metrus) 

8 3 12,5 

10 3 10 

15 3 6,5 

20 3 5 

Pārklājums 600 ml. 
(metrus) 

25 

20 

13,3 

10 

GLABĀŠANA 
OLIVÉ EPDM jāglabā vēsā un sausā vietā, aizsargājot no tiešas sau-
les gaismas iedarbības (temperatūrā no 5ºC līdz 25ºC), neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā. 

Glabāšanas laiks: 12 mēneši. 

Novērsiet iepakojuma sabojāšanu. Triecieni kavēs pareizu. 

PĀRKLĀJUMS  
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RISINĀJUMI  

GARANTIJA  
OLIVÉ QUIMICA garantē, ka tā glabāšanas laikā produkts atbilst 
norādītajām specifikācijām. 

OLIVÉ® EPDM ir 10 gadu garantija no uzklāšanas brīža. 

Šī garantija attiecas uz izmantošanu būvniecībā, ievērojot produkta 
ieklāšanas prasības un ieklāšanas instrumenta ražotāja norādījumus, 
kā arī lietošanas valstī spēkā esošos piemērojamos tiesību aktus, kas 
attiecas uz šādu materiālu lietošanu. 

olive-systems.com 

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. 

Mēs uzņemamies atbildību vienīgi par kaitējumu un 

mūsu piegādāto un klienta izlietoto preču vērtību. 

Mēs garantējam mūsu produktu garantiju atbilstoši 

mūsu Vispārējiem pārdošanas un piegādes 

noteikumiem . 

Ievērojiet trešo pušu īpašuma tiesības. 

Šis dokuments aizstāj visas iepri-
ekšējās šī produkta datu lapas.  

Avda. Bertrán Güell, 78 
08850 Gavà (Barcelona) 
ESPAÑA 
T. (+34) 936 629 911 
mail@olivequimica.com 

Zone Industrielle 
Rue Pierre et Marie Curie 
59147 Gondecourt (Lille) 
FRANCE 
T. (+33) 3 20 38 25 54 
contact@olivegroupe.fr 

Estrada de Alfragide, Lote 107 
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante 
2610-008  Alfragide - Amadora 
PORTUGAL 
T. (+351) 214 262 083 
geral@olivequimica.pt 

DBH 107 
The Bridgewater Complex 
Canal Street, Bootle L20 8AH 
UNITED KINGDOM 
T. (+44) 151 550 0179 
uk@olivequimica.com C
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OLIVÉ EPDM piedāvā hidroizolācijas, stiprinājumu un remonta risinājumus dažādiem pielietojumiem celtniecībā. 

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


