
GAISA MITRUMS 50 % RH 

UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA +18…+20 °C 

pH apm. 5 

KOKSNES MITRUMA SATURS 8…12 % 

 
PĀRKLĀJUMS Apm. 15–20 m²/l atkarībā no spundes 

savienojumu izmēra 

BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS apm. 1,0 kg/l 

VEIDS/SAISTVIELA PVAc - dispersija 

IEPAKOJUMA IZMĒRI 3/4 l 

 
UZGLABĀŠANA Neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši. Pēc 

produkta ilgstošas uzglabāšanas pirms 
lietošanas kārtīgi to sakratiet. 
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Kiilto 96 Polar 
pret sasalšanu 
noturīga koka 
līme 

 

PVAC bāzes universāla līme spundēta 
lamināta un rūpnieciskā parketa līmēšanai, 
kā arī armatūras uzstādīšanai 
piem., kokam un laminātam. Noturība pret 
sasalšanu līdz - 40 °C. Mitrumizturības 
klase D2

 
 

 
 
 
 
• noturība pret sasalšanu līdz -40 C° 

• universāla līme spundētu materiālu līmēšanai un 
armatūras uzstādīšanai

 
 

UZKLĀŠANAS LAUKUMS 
Kiilto 96 Polar līme ir pret sasalšanu noturīga PVAc koka līme, kas ir 
piemērota spundēta lamināta un rūpnieciskā parketa līmēšanai, kā arī 
armatūras uzstādīšanai un pašmontāžas mēbeļu detaļu līmēšanai. * 
bezkrāsains, gaišs līmējuma savienojums * līmes viskozitāte ir ideāli 
piemērota spundēta lamināta līmēšanai * noturība pret sasalšanu * 
piemērota skaidu plātnēm, kā arī MDF un HDF bāzes lamināta grīdas 
segumiem 
* mitrumizturības klase D2 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Sekojiet lamināta un parketa ražotāja dotajām instrukcijām attiecībā uz 
līmes uzglabāšanu, līmēto materiālu uzstādīšanu, pamatni un pamatnes 
mitruma līmeni. Neaizmirstiet starp grīdas seguma materiālu un 
nofiksētām mēbelēm un sienām atstāt klīrensu. Līdz nepieciešamajam 
izmēram nogrieziet līmes pudeles sprauslu un bagātīgi ieklājiet Kiilto 96 
Polar spundējamās loksnes savienojuma gropē visā tās garās malas garumā 
un loksnes galā. Nekavējoties ievietojiet parketa loksni paredzētajā vietā, 
izmantojot ieklāšanas bloku vai lauzni. Vienā reizē uzstādiet vienu loksni, 
un notekas un citas atveres apstrādājiet atbilstoši instrukcijām. Ar tīru, 
mitru lupatiņu notīriet svaigās līmes atlikumus. Pirms grīdas seguma 
izmantošanas un starpliku ķīļu izņemšanas ļaujiet savienojumiem vismaz 
12 stundas nožūt. Telpas, materiāla un līmes ieteicamā temperatūra 
+18…+20 °C, koksnes mitrums 8…12 %, gaisa mitrums 50 % RH. 

 
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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