
MINIMĀLĀ LĪMES PLĒVES 
VEIDOŠANĀS TEMPERATŪRA + 5 - 8 °C 

LĪMES ATVĒRTAIS LAIKS 5 - 10 min. 

IZTURĪBA PRET SALU Piemērots sasalšanai 

pH apm. 7 

SASPIEŠANAS LAIKS 10 - 20 min (nenospriegotām detaļām) 

KOKSNES MITRUMA SATURS 6 - 15 % 

BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS Apm. 1 kg/dm3 

VISKOZITĀTE 16500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C) 

 
IEPAKOJUMA IZMĒRI 1/3 l un 3/4 l plastmasas pudele  

3 l un 10 l plastmasas trauks 

 
UZGLABĀŠANA Neatvērtā traukā, temperatūrā virs +1 °C – 

12 mēneši. Pēc produkta ilgstošas 
uzglabāšanas pirms lietošanas kārtīgi to 
sakratiet. 

 

Datums: 20.03.2019. Lappuse 1/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kiilto 66  

 
 
 

Kiilto 66 ir PVAc bāzes daudzfunkciju līme 
koka, saplākšņa, finiera, skaidu plātņu, 
papīra, kartona, auduma, ādas, mozaīkas 
u.c. materiālu līmēšanai. Tā ir piemērota arī 
armatūras uzstādīšanai, kā arī spundētu dēļu 
līmēšanai rūpnieciskā parketa ieklāšanas 
procesā.

 
 

 
 
 
 
• daudzfunkciju līme celtniecībai un mājai 

• ūdens bāzes

 

 
UZKLĀŠANAS LAUKUMS 
Ūdens bāzes PVAc daudzfunkciju līme koka, papīra, kartona, auduma un 
keramikas līmēšanai. Produkts ir piemērots rūpnieciskā parketa spundētu 
dēļu līmēšanai. Līme atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai. Līmei 
piemīt ātra saķere un tai ir īss saspiešanas laiks. Kiilto 66 ir D2-līme, kas ir 
piemērota lietošanai iekštelpās. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Vienmērīgā slānī uzklājiet līmi uz vienas līmējamās detaļas virsmas. 
Savietojiet līmējamās detaļas un stingri tās saspiediet. Saspiešanas laiks ir 
atkarīgs no apkārtējiem darba apstākļiem. Pēc nožūšanas līmēto detaļu 
savienojuma vietai ir gaiša nokrāsa. Svaigas līmes traipus notīriet ar ūdenī 
samitrinātu lupatiņu. 

 
Veiciet līmēšanas darbus ierastajā istabas temperatūrā. Gan līmēšanai 
paredzētajiem materiāliem, gan līmei jāļauj sasniegt istabas temperatūru. 
Apkārtējie apstākļi, piemēram, telpas temperatūra, līme un pamatne, gaisa 
mitrums, pamatnes kvalitāte un mitrums, un līmes daudzums, būtiski 
ietekmē līmes sacietēšanas un žūšanas laiku. 

 
Līme neatstāj traipus uz koka. Ja līme vai pamatne satur dzelzi vai rūsu, tā 
kombinācijā ar koka ekstraģentu var radīt traipus. 

 
PAPILDINFORMĀCIJA 
Šajā produkta datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu veiktajiem 
testiem un mūsu praktiskajām zināšanām. Tehniskie dati ir noteikti 
standarta apstākļos. 
Izmaiņas darba apstākļos un metodēs ietekmēs produkta sniegumu un 
rezultātu. Mēs garantējam mūsu produktu augstu kvalitāti atbilstoši mūsu 
Kvalitātes vadības sistēmai. Mēs neuzņemamies atbildību par produkta 
nepareizu lietošanu vai neatbilstošiem produkta lietošanas apstākļiem, kas 
nav mūsu kontrolē. Tādējādi mēs nevaram tikt saukti pie atbildības par 
nepareizi veiktu darbu gala rezultātu. Produkta pareiza lietošana paredz, ka 
lietotājs ir iepazinies ar produkta lietošanas instrukcijas un darba vadlīniju 
saturu, ja šādi materiāli ir pieejami. 

 
VIDE UN DROŠĪBA 
Izvairieties no nevajadzīgas svaiga produkta saskares ar ādu un lietojiet 
aizsargcimdus. Rūpīgi izskatiet materiālu drošības datu lapu. Plašāka 
informācija par produktu un iepakojuma iznīcināšanu ir pieejama mājaslapā 
www.kiilto.lv. 
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