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Pielietojums
✔ Sienām
✔ Grīdām
✔ Ārdarbiem
✔ Iekšdarbiem

3000 standardfix C1T
JAUNA KVALITĀTE

Uz cementd bāžes, polimērus saturoša pelēka flīžu
līme, paredzēta grīdām un sienām, ārdarbiem,
iekšdarbiem.

• Samazināta slīdamība padara flīzēšanu vieglāku.
• Piemērota keramikas flīzēm, akmens masas flīzēm
• Vienkārši lietojama
• Piemērota stabilām virsmām 28 dienas pēc betonēšana

Virsma
✔ Ar minimālu rukumu/

deformāciju
✔ Betona grīdām
✔ Betona elementiem
✔ Cementa izlīdzinošās masas
✔ Gāzbetona blokiem
✔ Gāzbetona elementiem
✔ Apmestiem ķieģeļiem

Flīžu veids
✔
     Keramikas flīzēm
✔
     Akmens masas flīzēm

flīžu līme
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Produkta apraksts

Lietošana

Uz cementa bāzēta, salizturīga, mitrumizturīga , un ar
polimēriem stiprināta pelēka flīžu līme pulvera formā.

Pulveris jāsajauc ar tīru ūdeni līdz izveidojas viendabīga masa
bez kunkuļiem, šī masa jāatstāj nostāvēties 5 minūtēs, tad
jāsamaisa vēlreiz un maisījums ir gatava lietošanai. Ieteicams
lietot līmes maisītāju-mikseri. Pulverim, ūdenim un flīzēšanas
virsmām jābūt ieteicamajās darba temperatūrās.

Tehniskie rādītāji
Blīvums:

1,45 kg/m³

Produkta klase saskaņā ar EN 12004:
Izstrādes laiks:

C1T
apmēram 6 studas

Žūšanas ilgums pie 18oC pirms šuvju aizpildīšanas
un nelielas slodzes( vieglas staigāšanas):
18-24 studas
Žūšanas ilgums pirms pilnas slodzes:
Ieteicamā darba temperatūra:

7 days
10-25°C

Aptuvenais daudzums nepieciešams sienām):

2,5 kg/m2

Aptuvenais daudzums nepieciešams grīdām):

3,5 kg/m2

Piemērotība
Piemērota keramikas, akmens masas un klinkera flīzēm ar ūdens
uzsūkšanas spēju virs 0,5%, ārdarbiem un iekšdarbiem, gan
mitrās, gan sausās vietās.
„3000 stadardfix” pelēkās krāsas, to nav ieteicams lietot īpaši
plānu flīžu, stikla mozaīkas, gaiša marmora vai līdzīgu materiālu
līmēšanai, jo pastāv risks, ka līme var spīdēt cauri.

Virsmas veids
Stabilām grīdām un sienām ar minimālu rukumu, kustību un
deformāciju: apmestu/ špaktelētu ķieģeļu, bloku vai betona un
citām līdzīgām virsmām, kā arī betona un gāzbetona elementiem.

Maisījums jāizlieto 6 stundu laikā pēc tā sajaukšanas. Nav ieteicams ar līmi noklāt plašāku virsmu, nekā iespējams noflīzēt
pirms līmes virsma sāk cietēt. (20min)
„3000 standardfix” uz virsmas jāklāj ar robaino špakteļlāpstiņu.
Vispirms jānoklāj virsma ar līmi izmatojot gludo lāpstiņas pusi,
pēc tam tai vienmērīgi jāpārvelk pāri ar lāpstiņas robaino pusi.
Sekojiet ieteikumiem pareizo robu izmēra izvēlei saskaņā ar virsmas un flīžu veidu.
Pēc līmes uzklāšanas tajā ir jāievieto flīzes.
Kontrolējiet, lai līmējamo flīžu virsma tiek vienmērīgi noklāta ar
līmi.
Virsmas garākas par 8m un ar platību virs 36m2 jāsadala
atsevišķos posmos ar deformācijas šuvēm.
Atkarībā no flīžu ūdens absorbēšanas spējas un telpas
temperatūras , grīdas virsma būs gatava šuvošanai pēc aptuveni
24 un sienu virsma pēc 18 stundām

Darba drošība
Produkts satur cementu. Jāseko darba higiēnas noteikumiem,
strādājot ar cementu saturošiem materiāliem.
„3000 standardfix” ir garantēts hroma-neitralizēts pēc 12
mēnešiem no iepakojuma atvēršanas brīža.
Papildus informāciju skat. produkta drošības datu lapā.

Iepakojums

Virsmas sagatavošana
Virsmai jābūt nest spējīgai, stabilai, bez plaisām, tīrai no
putekļiem, taukiem un betona paliekām. Virsmai jābūt pietiekami sausai, ar spēju absorbēt 4180 primer.
Absorbējošām virsmām ir jābūt nogruntētām ar 4180 primer,
bet mitrumizturīgām virsmām ir jābūt sagatavotām saskaņā ar
„Mira” flīzēšanas ieteikumiem.

25kg plastikāta pastiprināti papīra maisi.

Uzglabāšana un transportēšana
Uzglabāt un transportēt sausā vidē. Neatvērta iepakojuma
derīguma termiņš- maksimums 12 mēneši no ražošanas datuma.
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