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PRIEKŠROCĪBAS 
• Nekaitīga apkārtējai videi: droša lietošanai bērnu 

istabās 

• Gatava 3 minūšu laikā bez pikām 

• Augsta produktivitāte (6-8 ruļļi) Taupīgs patēriņš 

• Ērti lietojama: lieliski slīd, ideāli piemērota 

rakstainu tapešu salīmēšanai (Nevainojamai 

lokšņu un rakstu saskaņošanai) 

• Caurspīdīga pēc izžūšanas 

• Satur pretsēnīšu un biocīdu piedevas, kas novērš 

pelējuma veidošanos 

• Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu 

• Augsta līmēšanas spēja 

• Der mazgājamām tapetēm 

• Neveido kunkuļus 

• Neatstāj traipus 

• Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas 

novērš primāro sēnīšu rašanos. 

• Nekaitīga veselībai un videi 

 

LIETOŠANA 

• Parastām vieglām, delikātām, smagām 
un blīvām tapetēm 

• mazgājamām tapetēm 
• simpleksa un dupleksa tapetēm 
• rupju šķiedru krāsojamām tapetēm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 

Krāsa Caurspīdīga 

Tips 
Līme uz modificētas 
cietes bāzes pārslu 

formā 
Pastas sagatavošanas 

laiks 
3 min 

Noturība pret 
mikroorganismiem 

Ļoti laba, pret 
pelējumu noturīga 

formula 

Pilna sacietēšana Aptuveni 24-48 

Lietošanas temperatūra no +10°C līdz +25°C 

Produktivitāte (no viena 
iepakojuma) 6-8ruļļi 

 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 
Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības 
standartus. Sienām ir jābūt nebojātām, 
līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām, bez 
putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām 
vielām, ar normālu porainību. 
 
KRĀSOTAS VIRSMAS 
Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu 
ar slīpēšanas bloku. Glancēta un daļēji glancēta 
krāsa, kā arī emaljētas virsmas ir jānoslīpē ar 
smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. 
Notīriet slīpēšanas putekļus. Rūpīgi noskalojiet. 
 
VECĀS TAPETES UN SIENAS SEGUMI 
Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu 
noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu 
nevainojami tīru pamatni. Lai labāk notīrītu 
sienas, noskalojiet tās ar balinātāja un ūdens 
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šķīdumu. Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar 
atšķaidītu tapešu līmi. 
 
LĪMES SAGATAVOŠANA 
 
• Ielejiet spainī atkarībā no tapešu veida 

nepieciešamo tīra ūdens daudzumu. 
• Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena 

iepakojuma saturu ūdeni, ātri maisot 
aptuveni 30 sekundes. Atstājiet uz 
3 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz. Līme ir 
gatava. 

 
 

Sienas 
seguma 

veids 

Auksta 
ūdens 

maisījum
s (l) 

Ruļļu 
skait

s 

Pārklājum
s (m2) 

Iepriekšēja 
gruntēšana 

10,0  60-80 

Parastas 
vieglas 
tapetes 

7,0 7-8 35-40 

Smagas, 
simpleksa 

un dupleksa, 
mazgājamās

, blīvas, 
gofrētas, 
delikātas, 

rupju 
šķiedru, 

krāsojamās 
tapetes 

4,0 6-7 30-35 

 
TAPEŠU STIPRINĀŠANA 
 
• Precīzi izmēriet sienas augstumu un 

pierēķiniet klāt 5 cm augšā un apakšā 
galīgajai apdarei. Uzklājiet līmi biezā un 
vienmērīgā slānī tapešu aizmugurē no vidus 
uz malām. Noklājiet malas biezā slānī. 
Pārlokiet loksni (vai "grāmatiņu") ar noklāto 
pusi pret noklāto pusi, tas ir, salieciet abas 
malas kopā uz vidu. Pārliecinieties, ka malas 
ir precīzi novietotas, lai novērstu 
priekšlaicīgu līmes izžūšanu.   

• Sienas segumi ruļļos ir jāsaritina, lai 
iztaisnotu tos. 

• Ievērojiet 5-10 minūšu nogaidīšanas laiku 
atkarībā no tapešu biezuma un atbilstoši 
ražotāja norādījumiem. Līmējot vienmēr 
ievērojiet vienādu nogaidīšanas laiku. 

   
TAPEŠU LĪMĒŠANA 

 
• Izmantojiet svērteni, lai nodrošinātu, ka 

pirmā loksne ir nevainojami taisna. 
Pielīmējiet pirmo loksni. Uzmanīgi pabīdiet 
tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar 
sākumu. Pielīmējiet nākamās loksnes ar 
malu pie iepriekšējās loksnes malas vai 
saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un 
noteiktajā secībā. 

• Ar tapešu otu uzmanīgi piespiediet tapetes 
virzienā no augšas uz leju un no vidus uz 
malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un 
izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas. 

• Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši 
ražotāja norādījumiem. Lieko garumu pie 
griestiem un grīdlīstēm var nogriezt ar nazi, 
izmantojot platu nazi griezuma vietas 
noteikšanai. 

• Uzreiz noslaukiet šļakatas ar tīru, mitru sūkli. 
 

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS 

Instrumentus var viegli notīrīt ar siltu ūdeni. 

PATĒRIŅŠ 

1 iepakojums uz 6-8 ruļļiem 

IEPAKOJUMS 

250 g iepakojums 

UZGLABĀŠANATā ir jāsargā no ūdens, sala un 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 

• Pārplīsis un atvērts iepakojums ir 
nekavējoties jānoslēdz un jāizlieto pirmais. 

• Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, 
ievērojot norādītos uzglabāšanas 
nosacījumus. 

•  
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 

Veselības un drošības norādījumus, pirmās 
palīdzības pasākumus un norādījumus par 
noplūdēm un utilizāciju skatiet atsevišķajā 
drošības datu lapā. 
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IEPAKOJUMS 

Kods Iepakojums Gencode unit Gencode 
box  

30613915 0,250 kg – 
pallett units 
1680 =30 
*56 

3549212483487 35492 
12483 
494 

 

                                                     

                                  

 

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS 
 

Profesionālā palīdzība +7 495 787 

31 71 

 

Bostik LLC 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, 
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1  
Tālrunis: (495) 787 31 71                   Fakss :(495) 787 31 
72  
E-pasts: inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


