
 
 

PERFECT FILL 

PANELTACK DOUBLE 

 
TEHNISKO DATU LAPA 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Augstas kvalitātes adhezīvas poliuretāna 

putas ar zemu izplešanās pakāpi efektīvai 
fasādes izolācijas paneļu pielīmēšanai. 

- Samazināts darba laiks. 
- Nav nepieciešams ūdens, nav jāveic 

sajaukšana būvobjektā. 
- Nav nepieciešama elektrība. 
- Būvobjektā samazina uzglabāšanai 

nepieciešamo vietu. 
- Videi draudzīgāks materiāls salīdzinājumā ar 

tradicionālajām cementa javām. 
 
PRODUKTA APRAKSTS  
„PERFECT FILL PANELTACK DOUBLE“ ir mitruma ietekmē 
cietējoša vienkomponenta poliuretāna līme ar zemu 
izplešanās pakāpi fasādes izolācijas plākšņu pielīmēšanai 
un uzstādīšanai. PERFECT FILL PANELTACK pēc 
sacietēšanas nevar izšķīdināt. Produkts ir ūdensizturīgs, 
noturīgs pret puvi, ar paliekošu elastību, un to var pārklāt 
ar apmetumu. Tam ir ļoti laba struktūra un izcila adhēzija 
temperatūrās virs +5 °C. Produktam ir testētas 
siltumizolācijas īpašības, noturība pret lietusgāzēm un 
gaisa zudumiem. Pareizi pielietojot putas, tiek ietaupīta 
ēkas enerģija un darbs tiek veikt praktiski atbilstoši pasīvās 
mājas un energoneitrālas mājas koncepcijām. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI 

Bāze Poliuretāns 

Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +35 °C 

Sacietēšanas laiks 80–100 minūtes 

Blīvums 18–25 kg/m3 

Reakcija uz uguni B3 

Laiks, kurā var veikt labojumus 15 minūtes 

Temperatūras noturība -40 °C līdz +90 °C 

Iegūto putu tilpums Aptuveni 10 m2 

 

 
 
PIELIETOJUMS  
„PERFECT FILL PANELTACK DOUBLE“ var lietot polistirola 
(EPS, EPS-P, XPS utt.) cieto poliuretāna putu (PUR/PIR) un 
minerālo šķiedru paneļu pielīmēšanai pie betona, 
apmetuma un mūra ar augstu efektivitāti, kā arī šuvju 
savienošanai starp izolācijas plātnēm. 
 
SADERĪGAS PAMATNES 
Polistirolu (EPS, XPS), cietu poliuretāna putu (PUR/PIR), 
fenola putu plākšņu un minerālo šķiedru plākšņu 
pielīmēšana pie betona, apmetuma un mūra. 
 
VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA 
Pamatnēm jābūt tīrām no ledus, putekļiem, eļļām un 
smērvielām. Ļoti svarīgi ir pirms uzklāšanas virsmas 
samitrināt, jo tā tiek palielināta saķere un uzlabota putu 
noslēdzošā šūnu struktūra (tikai temperatūrās virs 0°C). 
 
LIETOŠANAS NORĀDES 
Balona temperatūra: +5 °C līdz +30 °C (ieteicams +15 °C 
līdz +25 °C). Uzklāšanas temperatūra (attiecas uz vidi un 
pamatnēm): -15°C līdz +35 °C (ieteicams +15 °C līdz +25 
°C) Balonu ar vārstu turiet apgrieztā veidā un putu pistoli 
ar NBS vītni nostipriniet uz balona. Pirms lietošanas balonu 
enerģiski sakratiet vismaz 20 reizes. Pagrieziet balonu 
kājām gaisā un ieklājiet putas. Ja vēlaties putas uzklāt 
manuāli, piespiediet adapteru. Lai regulētu putu plūsmu, 
roktura aizmugurē atbrīvojiet vārstu. Izolācijas plāksnes ar 
PERFECT FILL PANELTACK DOUBLE izvietojiet nepārtrauktā 
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līnijā 2-4 cm no malas. Neatstājiet tukšas vietas. Plāksnes 
vidū uzklājiet vismaz vienu vertikālu līmēšanas joslu. 
Piestipriniet 2 minūtes pēc putu uzklāšanas un novietojiet 
vēlamajā pozīcijā. Jebkuru neviendabību var koriģēt 
pirmajās 20 saistīšanās minūtēs (atkarībā no apkārtējās 
(gaisa un pamatnes) temperatūras). Zema mitruma 
gadījumā nedaudz izsmidziniet ūdeni. Lietojiet tikai vietās 
ar labu ventilāciju. Balonu glabājiet vertikālā stāvoklī 
temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Balons zem spiediena! 
Aizsargājiet no saules gaismas un nepakļaujiet 
temperatūrai, kas pārsniedz +50 °C. Nepārduriet, 
nededziniet pat pēc lietošanas. Satur degošu nesējgāzi. 
Nesmidzināt atklātā ugunī vai uz jebkāda nokaitēta 
priekšmeta. Sargāt no uguns. Nesmēķēt.  
 
TĪRĪŠANA 
Svaigas putas nekavējoties var notīrīt ar Bostik PU-Cleaner. 
Pēc sacietēšanas putu pārpalikumus no apstrādājamās 
virsmas var noriezt ar nazi vai špakteļlāpstiņu un veikt putu 
virsmas apstrādi. 
 
IEROBEŽOJUMI 
Nav piemērotas uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām 
plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. Nav 
piemērotas nepārtrauktai saskarei ar ūdeni Nav piemērotas 
lietošanai tukšumos ar nepietiekamu mitruma līmeni. 
 
UZGLABĀŠANAS LAIKS 
Ja produktu uzglabā vēsā, sausā vietā, neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, 
uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši no ražošanas datuma. 
Balonus glabājiet vertikālā stāvoklī. 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 
pieprasījuma vai Bostik mājaslapās. 
 
 
 

SERTIFIKĀTI 
- A+ Francijas VOC noteikumi 
- Emicode EC 1 Plus 
 
GARANTIJA  
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 
tehniskajiem parametriem. 
 
PRODUKTA PIEEJAMĪBA 
Artikula Nr. Tips 

750-GG-BOSTIK PANELT Skārda balons 750ml 

 

 
 

 

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. 
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