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Kiilto B3
Mitrumizturīga
koka līme
PVAc bāzes mitrumizturīga koka līme
pašmontāžas mēbeļu detaļu un spundēta
lamināta un rūpnieciskā parketa līmēšanai.
Līme nav paredzēta konstrukcijām, kas
atrodas saskarē ar ūdeni (piem., laivām).
Mitrumizturības klase D3

• mitrumizturīga, universāla līme montāžai
• mitrumizturības klase D3

UZKLĀŠANAS LAUKUMS
Kiilto B3 ir ūdens bāzes viena komponenta mitrumizturīga koka līme
spundēta rūpnieciskā parketa vai lamināta grīdas seguma līmēšanai, detaļu
līmēšanai logu un durvju ražošanā, kā arī piederumu un dekoru līmēšanai
mitrās vietās. Pateicoties līmes labajai ūdensizturībai (D3), Kiilto B3 var
izmantot gan iekštelpās, gan ārtelpās vietās, kas ir atkārtoti pakļautas
īslaicīgai saskarei ar ūdeni.
Kiilto B3 līme nav piemērota konstrukcijām, kas nepārtraukti atrodas
saskarē ar ūdeni (piem., laivām)

MINIMĀLĀ LĪMES PLĒVES
VEIDOŠANĀS TEMPERATŪRA

+4 °C

PATĒRIŅŠ

120 - 150 g/m².

pH

2,8

SASPIEŠANAS LAIKS

18 min. (priede, koksnes mitrums 12 %,
temperatūra 20 °C, 50 % RH)

Pateicoties līmes labajai ūdensizturībai (D3), Kiilto B3 var izmantot gan
iekštelpās, gan ārtelpās vietās, kas ir atkārtoti pakļautas īslaicīgai saskarei
ar ūdeni.

KOKSNES MITRUMA SATURS

6 - 15 %

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Kiilto B3 ir gatava lietošanai. Ja nepieciešams, to var atšķaidīt ar maks. 3%
ūdens un kārtīgi samaisīt. Vienmērīgā slānī uzklājiet līmi uz vienas līmējamās
detaļas virsmas. Savietojiet līmējamās detaļas un stingri tās saspiediet.
Saspiešanas laiks ir atkarīgs no savienojumu blīvuma un apkārtējiem darba
apstākļiem.

PĀRKLĀJUMS

Spundēts rūpnieciskais parkets - apm. 15
m²/l
Spundēts lamināta grīdas segums - 15-20
m²/l

VEIDS/SAISTVIELA

Reaktīva PVAc-dispersija

VISKOZITĀTE

12000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

KRĀSAS

Balta, pēc nožūšanas - bezkrāsaina

Ar ūdeni notīriet svaigās līmes traipus. Nožuvušu līmi var notīrīt tikai
mehāniski.
Galīgā mitruma un karstuma izturība tiek sasniegta apmēram pēc 1
nedēļas. Pēc nožūšanas savienojuma vietās līme ir caurspīdīga.
Līmes daudzums (g/m²)

Atvērtais laiks (min.)

120

5

150

10

UZGLABĀŠANA

Neatvērtā traukā, temperatūrā virs +1 °C –
12 mēneši. Pēc produkta ilgstošas
uzglabāšanas pirms lietošanas kārtīgi to
sakratiet.

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 lietotājam ir jāpārbauda
produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam.
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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