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TEHNISKO DATU LAPA 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Universāla savienošana un hermetizēšana 

lietošanai telpās un ārpus telpām. 
- Paliekoša elastība. 
- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus. 
- Nesaraujas un neveido burbuļus. 
- Noturība pret UV starojumu, mitrumu un laika 

apstākļiem. 
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski 

visām virsmām, pat pie mitrām virsmām. 
- Neitrāla cietēšana, praktiski bez smaržas. 
- Nerada metālu koroziju. 
- Augsta mehāniskā izturība un stiprība un 

elastības modulis. 
- Absorbē akustiskās un mehāniskās vibrācijas. 

 
PRODUKTA APRAKSTS  
„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF ir augstas kvalitātes 
profesionāls universālais hermētiķis un līme uz hibrīdu 
tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē, un veido 
izturīgu, elastīgu gumiju. 
 
TEHNISKIE PARAMETRI 

Bāze Hibrīda materiāls 

Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C 

Sacietēšanas laiks 2–3 mm/24h 

Blīvums 
wg DIN EN ISO 1183-1: 
1,56 g/ml 

Plūstamība 
wg DIN EN ISO 7390: < 2 
mm 

Plēvītes izveidošanās 10 minūtes 

Pagarinājums pārrāvuma 
vietā 

Wg. DIN 53504 S2: 350% 

100% modulis wg ISO 8339: 1,15 MPa 
(N/mm²) 

Cietība pēc Šora (A) wg DIN EN ISO 868: 52 

Stiepes izturība wg DIN 53504 S2: 2,0 MPa 

Temperatūras noturība -40 °C līdz +90 °C 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
PIELIETOJUMS  
„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ speciāli izstrādāta 
universāla līme lietošanai būvniecībā un rūpniecībā.  To var 
lietot arī kā hermētiķi izturīgai, elastīgai ēkas šuvju 
blīvēšanai (nav piemērota deformācijas šuvēm).  
Universāla būvniecības līme daudzu būvmateriālu 
salīmēšanai, piemēram: akmens, betons, stikls, 
ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emalja, keramika, 
varš, svins, cinks, alumīnijs, metāli, sakausējumi, 
nerūsējošais tērauds, HPL un cementa šķiedru paneļi un 
koks. Hermetizēšana un savienošana aukstās uzglabāšanas 
kamerās un virtuvēs. 
 
SADERĪGAS PAMATNES 
Daudzi būvmateriāli, ieskatot: akmens, betons, stikls, 
ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emalja, keramika, 
varš, svins, cinks, alumīnijs, metāli, sakausējumi, 
nerūsējošais tērauds, HPL, cementa šķiedru paneļi un koks. 
 
VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA 
Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi 
un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez 
smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar Bostik Cleaner. 
FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF lieliski pieķeras pie 
virsmas, lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav 
nepieciešama. Porainās virsmas jāapstrādā ar atbilstošu 
grunti.  Pirms uzklāšanas vienmēr veikt adhēzijas testu. 
 
 



 
Bostik Benelux, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, the Netherlands 
Tel.: +31 (0)162 491 000 
Email: customerservice.benelux@bostik.com 

                                  
 01-07-2020 

LIETOŠANAS NORĀDES 
Kārtridža galā nogrieziet augšdaļas galu. Ievērojiet 
piesardzību, lai nesabojātu vītni. Sprauslu 45° leņķī 
nogrieziet ar nepieciešamo diametru un uzskrūvējiet uz 
kārtridža. Kārtridžu ievietojiet hermētiķu pistolē un 
vairākas reizes piespiediet mēlīti, līdz parādīsies līme. Līmi 
ar uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar 
savstarpējo attālumu 10-20 cm. Līmi neuzklājiet punktos! 
Adhēzijas atbalstam pirmajām 24 stundām ieteicams lietot 
3 mm divpusējo līmlenti un nodrošināt pareizu līmes slāņa 
biezumu. 
 
UZKLĀŠANA 
Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai 
elektriskā pistole. 
 
PATĒRIŅŠ 
15 lineārie metri / 5 mm biezas joslas. 
 
TĪRĪŠANA 
Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Bostik 
Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai 
mehāniski. Roku tīrīšanai izmantojiet salvetes un/vai ūdeni 
un ziepes.   
 
IEROBEŽOJUMI  
- Nav piemērota PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstas 

plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. 
- Nav piemērota dabīgajam akmenim un spoguļiem. 
- Nav piemērots kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos). 
 
UZGLABĀŠANAS LAIKS 
Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā 
no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc 
ražošanas datuma. 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 
pieprasījuma vai Bostik mājaslapās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTIFIKATAI 
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM 
- EN 15651-3: S XS3 
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM 
- Emicode EC1 Plus 
- ISEGA 
- A+ Francijas VOC noteikumi 
- LEED 
- Emisiju sertifikāts M1 
 
GARANTIJA  
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 
tehniskajiem parametriem. 
 
PRODUKTA PIEEJAMĪBA 
Artikula Nr. / krāsa Tips 

12013893 / Balta Kārtridžs 290ml 

 

 
 

 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās 
(ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un 
pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī 
dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt 
trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā 
veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs 
raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības 
un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, 
nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras 
izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un 
produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta 
izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 
zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas 
rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un 
citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir 
atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka 
produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā 
produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var 
notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies 
nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar 
mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEHNISKAIS ATBALSTS 

+31 (0)162 491 000 


