
Balta flīžu līme uz cementa bāzes ar polimēru 
piedevu, sienām un grīdām, iekšdarbos un 
ārdarbos, mitrās un sausās vietās uz stabilas 
pamatnes ar nelielām deformācijām.

•  Ātri cietējoša

•  Piemērota visu veidu keramiskajām flīzēm un dabīgajiem 
akmeņiem

•   Piemērota plānām caurspīdīgām flīzēm, marmoram, stikla 
mozaīkai.

3230 superrapidfix ir plaši pielietojama līme, kas atbilst dažādām 
virsmām un flīžu veidiem.
3230 superrapidfix izmantojama gadījumos kad vajadzīga ātra 
flīžu instalēšana. 
3230 superrapidfix ir iepakota sausā veidā, lietojama- sajaucot ar 
ūdeni. Flīžu līme ir viegli sajaucama un iestrādājama uz virsmas.
3230 superrapidfix ir iepakota 5kg un 15kg maisos.

Pielietojuma zonas būvē
 Sienas
 Grīdas
 Vannasistabas
 Iekšdarbos
 Ārdarbos

Pamatnes  
    Ar vidēju rukumu/ 
deformāciju

 Betona grīdas
 Betona elementi
 Vieglā betona elementi
 Vieglā betona bloki
 Apmestas sienas
 Ģipša špakteļvirsmas
 Cementa izlīdzinošās masas
 Ģipša plāksnes
    Esošs flīzējums / krāsotas 

virsmas
 Hidroizolācija

Flīžu veids 
    Keramiska ar uzsūktspēju 

lielāku kā 0,5%
    Keramiska ar uzsūktspēju 

mazāku kā 0,5 %
 Dabīgais akmens
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Produkta apraksts
Ātri cietējoša, salizuturīga un ūdensizturīga flīžu līme uz 
pelēkā cemeta bāzes ar polimēru piedevu pulvera veidā.

Tehniskie dati  

Pielietojamās zonas
Visu veidu keramisko flīžu , klinkera un dabīgā akmens 
līmēšanai, iekšdarbos un ārdarbos. Uz grīdām un sienām, 
mitrās un sausās zonās.
Speciāli piemērota apsildāmām, uzkarstošām virsmām kā 
arī plānām gandrīz caurspīdīgām flīzēm, stikla mozaīkai, 
marmoram, stiklablokiem.

Pamatnes veids
Grīdām un sienām ar vidēju deformāciju un virsmas spried-
zi, apmestām ķieģeļu, bloku sienām, ģipškartona plāksnēm 
, betona elementiem, virsmām ar vidēju rukumu, kustību un 
deformāciju.

Pamatnes sagatvošana
Pamatnei jābūt stingrai, sausai, cietai, attīrītai no putekļiem, 
netīrumiem, taukiem, utt. Pamatenei jābūt sausai lai 4180 
primer spētu sasaistīties ar virsmu.
Veicot flīzēšanu uz veca flīzējuma vai krāsotas virsmas 
jāpārliecinās par līmes saistspēju pie šīs virsmas. Vēlams 
virsmu notīrīt no taukiem uc. netīrumiem izmantojot 7110 
base cleaner.
Pamatne tiek gruntēta ar 4180 primer, mitrās telpās 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ETAG 022 un mira 
montāžas ieteikumiem.

Pielietošana
15 kg pulvera jāsajauc ar 3,75 – 4,20 l tīra ūdens , iegūstot 
viendabīgu masu bez kunkuļiem, kas gatava lietošanai.
Samaisīšanai ieteicams lietot līmes maisītāju.
Ieteicams ievērot minimālo, maksimālo darba temperatūru, 
sausajai masai, ūdenim un pamatnei.
Pēc sajaukšanas līme jāizlieto 30 minūšu laikā. Nav ietei-
cams uzklāt līmi uz lielākām virsmām nekā ir iespējams 
uzlīmēt flīzes pirms parādās membrānas efekts.
3230 superrapidfix līme jāuzklāj uz pamatnes ar špahteles 
gludo pusi un labi jāizsmērē pa virsmu, tad jāpārvelk ar 
špahteles robaino pusi. Robu izmērs atkarīgs no flīžu 
izmēra un pamatvirsmas.
Flīzes kustinot iespiež mitrajā līmē. Kritiskiem apgaba-
liem kā terases, balkoni, fasādes , baseini, līmi vajadzētu 
uznest kā uz flīzēm tā arī uz pamatnes. Lai iegūtu 100% 
pārklājamību. Pastāvīgi sekojiet līdzi vai flīzes apakšpuse ir 
pārklāta pilnībā.
Laukumos kas lielāki par 36m2 un laidumos kas lielāki par 
8m, vēlams iestrādāt kompensācijas šuves. Kas atbilst 
pareizas būvniecības nosacījumiem.
Savienojumu aizdari var veikt pēc laika posma, kas atkarīgs 
no flīžu un pamatnes absorbcijas un gaisa temperatūras. 1- 
2 stundas grīdām un sienām.  

Industriālā/darba drošība
Produkta sastāvā ir cements.Jāievēro darba higiēnas notei-
kumi ar cementa materiāliem.
3130 unifix tiek garantēta hroma neitralizēšanās 12 mēnešu 
laikā
Papildus informāciju skatīt Drošības datu lapās.

Iepakojums
5 kg maisi un 15kg ar politilēnu stiprināti papīra maisi ar 
rokturi.

Glabāšana un transportēšana
Glabāt un transportēt sausā veidā. Glabāšanas laiks mini-
mums 6 mēneši no produkta atvēršanas.

Iegāde 
Mūsu produkcija nopērkama visā Latvijas teritorijā lielākajos 
būvmateriālu veikalos un flīžu salonos.

Blīvums: 1,4
Produkta klase.  EN 12004: C2FT S1
Izstrādes laiks: maks. 30 min.
Žūstot pie 18°C 
šuvošana/ viegla pārstaigāšana iespējama: 1-2 stundām
Gatavs pilnai slodzei: 24-30 stundām
Ieteicamā iestrādes temperatūra: 10-25°C
Patēriņš sienām (vidēji):  2,5 kg/m2

Patēriņš grīdām (vidēji):  3,5 kg/m2
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Segu 8, Saue • 76505 Estonia
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