
 
 

PERFECT SEAL 

RAPID FILLER 

 
TEHNISKO DATU LAPA 
 
JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS 
- Lietošanai gatava akrila špaktele 
- Praktiski nesaraujas 
- Var pārkrāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un 

sintētiskajām krāsām 
- Īpaši mazs svars 
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana                                                                                                                       

Nerada metālu koroziju 
- Lietošanai telpās  

  
PRODUKTA APRAKSTS  
PERFECT SEAL RAPID FILLER  ir unikāls, gatavs lietošanai 
unikāls hermētiķis un špaktele, kas nesaraujas. Paredzēts 
plaisu un atveru remontam un aizpildīšanai sienās un 
griestos. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI 

Bāze Akrilo dispersija 

Plūstamība wg DIN EN ISO 7390:  
< 2 mm 

Blīvums wg DIN EN ISO 1183-1: 
0,60 g/ml 

Plēvītes izveidošanās 5 minūtes 

Saraušanās < 5%     

Temperatūras noturība -20 °C līdz +75 °C 

Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C 

Sasalšanas izturība 
transportēšanas laikā līdz - 15 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PIELIETOJUMS 
PERFECT SEAL RAPID FILLER tika speciāli izstrādāts šuvju 
un skrūvju atveru aizpildīšanai ģipškartona sienās un 
griestos pielietojumos telpās. Piemērs vienreizējai atveru 
un plaisu aizpildīšanai, remontam un izlīdzināšanai betonā, 
apmetumā, mūrī un ārējās apdares slāņos. 
 
VIRSMAS /PAMATNES SADERĪBA 
Ģipškartons, betons, java, akmens, mūris, ārējā apdare. 
 
VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA 
Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +30 °C (attiecas uz vidi 
un pamatnēm). Visām virsmām jābūt cietām, tīrām, bez 
putekļiem un smērvielām. No pamatnēm jānotīra visas 
vaļīgās daļiņas. Porainām virsmām nav obligāti jābūt 
sausām. Ļoti porainas pamatnes, piemēram, ģipsis, 
gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar maisījumu, kas 
sastāv no 1 daļas PERFECT SEAL RAPID FILLER un 2 daļām 
ūdens. Pirms lietošanas ieteicams veikt adhēzijas testus. 
 
LIETOŠANAS NORĀDES 
Kārtridža galu nogrieziet virs vītnes. Sprauslu 35° / 45° 
leņķī nogrieziet šuves platumā. Sprauslu uzskrūvējiet uz 
kārtridža gala. Piemērotu PERFECT SEAL RAPID FILLER 
daudzumu iepildiet plaisā, atverē vai ģipškartona šuvē. 
Apstrādājiet un izlīdziniet ar mitru lāpstiņu. 
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KRĀSOŠANA 
PERFECT SEAL RAPID FILLER pēc pilnas sacietēšanas var 
pārkrāsot. Sacietēšanas laikā produkts var minimāli 
sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Var krāsot ar 
krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām. Krāsojot 
ar krāsām, kas spēcīgi atšķaidītas ar ūdeni, var parādīties 
plaisas. Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt 
saderības pārbaudi. 
 
UZKLĀŠANA 
Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai 
elektriskā pistole, špakteļlāpstiņa. 
 
TĪRĪŠANA 
Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai 
izmantojiet Bostik Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes. 
 
IEROBEŽOJUMI  
Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām 
plastmasas, neoprēna un bituma pamatnēm. Nav 
piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni.  
 
UZGLABĀŠANAS LAIKS 
Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā 
no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks 12 mēneši pēc 
ražošanas datuma. Pēc lietošanas atkārtotai lietošanai uz 
sprauslas uzskrūvējiet vāciņu. Produkts pēc atvēršanas 
jāizlieto 6 mēnešu laikā. 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 
drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 
pieprasījuma vai Bostik mājaslapās. 
 
SERTIFIKĀTI  
- EN 13693: 1A                                                                        
- M1                                                                                  
- Emicode EC1 Plus 
 
GARANTIJA  
Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 
tehniskajiem parametriem. 

 
PRODUKTA PIEEJAMĪBA 
Artikula Nr. / krāsa Tips 

12015433 / Balta Kārtridžs 280ml 

 

 
 

 

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 


