
 

     1008250 - BISON SPRAY ADHESIVE 2 IN 1 AEROSOLS 500 ML LV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAY ADHESIVE 

Savienojums bez atdalīšanas iespējām: Tūlītēja fiksācija: 
uzklājiet līmi uz abām pusēm. Ļaujiet tām nožūt vismaz 10 
minūtes, savienojiet virsmas un saspiediet vai nogludiniet 
ar roku. Korekcijas veikt nav iespējams. Fiksācija ar iespēju 
veikt korekcijas: Ir arī iespējams uzklāt līmi tikai uz vienas 
puses un nekavējoties virsmas savienot. Korekcijas 
iespējams veikt 5 minūšu laikā, aptuvenais  žūšanas laiks 
24 stundas. 
Savienojums ar atdalīšanas iespējām: uzklājiet līmi uz 
vienas puses (ne uz virsmas, no kuras vēlāk jānoņem). 
Ļaujiet nožūt vismaz 20 minūtes, savienojiet virsmas un 
kārtīgi nopresējiet. Uzlīmētatais objekts tagad ir 
pašlīmējošs un to var noņemt un no jauna fiksēt. 
Pēc izsmidzināšanas, turot balonu ar ventīli uz leju, 
nospiest ventīli atkārtoti, līdz brīdim, kad nāk laukā tikai 
gaiss nevis līme. Tas novērš aerosola ventīļa aizsērēšanu.  
Traipi / pārpalikumi: Svaigus traipus nekavējoties 
noņemiet ar benzīnu. Nožuvušus traipus mērcējiet benzīnā. 
Uzmanību: Aerosola balonā ir spiediens. Aizsargāt no 
saules ietekmes un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 
50 °C. Balonu nedurstīt un nededzināt pat pēc lietošanas. 
Izmetiet tikai tad, kad tas ir pilnīgi tukšs. Izvairīties no 
tvaiku ieelpošanas. Neizsmidzināt atklātas liesmas tuvumā 
vai uz jebkāda sakarsēta materiāla. Sargāt no aizdegšanās 
avotiem - Nesmēķēt. Bez atbilstošas ventilācijas iespējams 
gaisā var uzkrāties sprāgstoši savienojumi. Sargāt no 
bērniem. 
  
ŽŪŠANAS LAIKS 
Žūšanas / konservācijas laiks: aptuveni Pastāvīga 
fiksācija: 10 minūtes. Pagaidu fiksācija: 20 minūtes. 
* Žūšanas laiks var mainīties, piem., atkarībā no virsmas, pielietotā līmes 
daudzuma, mitruma daudzuma un apkārtējās temperatūras. 
 
TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS 
Mitruma izturība: laba 
Temperatūras izturība: -40 °C līdz +50 °C 
Ķīmiskā izturība: laba 
 
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
Ķīmiskā bāze: SBR - gumija 
Krāsa: caurspīdīga 
Viskozitāte: šķidrums 
Sausnes saturs: apm. 22% 
Blīvums: apm. 0,72 g / cm³ 
 
UZGLABĀŠNAS NOSACĪJUMI 
Vismaz 24 mēnešus pēc ražošanas datuma. Ierobežots 
uzglabāšanas laiks pēc atvēršanas. Uzglabāt sausā,vēsā 
vietā, pasargāt no sala. 

 

PRODUKTA APRAKSTS 
Kontaktlīme Bison Spray Adhesive paredzēta lielu 
virsmu savienošanai. Virsmas iespējams salīmēt ar vai 
bez atdalīšanas iespējām. Piemērota dažādu materiālu 
savienošanai, arī Styrofoam® salīmēšanai. Vienmērīga 
izsmidzināšana - spēcīgs savienojums. Neaizsērējošs 
izsmidzināšanas ventīlis. 
 
PIELIETOJUMS 
Papīra, kartona, kolāžu, metāla folijas, ādas, filca, 
dažādu plastmasu, tekstilmateriālu, plastmasas un citu 
materiālu, piemēram, koka, keramikas, stikla utt. 
savienošanai. Nav piemērots PE, PP. 
 
ĪPAŠĪBAS 
· Pagaidu un pastāvīgai fiksācijai 
· Viegli pielietot 
· Ātra un spēcīga 
· Noturīga pret mitrumu 
 
SAGATAVOŠANA 
Darba apstākļi: Nelietot temperatūrā zem +10 °C. 
Personīgā drošība: Aerosola līmes sastāvā ir gaistoši 
viegli uzliesmojoši šķīdinātāji. Lietojot un uzglabājot šo 
produktu, jāievēro attiecīgi piesardzības pasākumi. 
Pielietojot produktu uz lielākām virsmām, nodrošiniet 
labu ventilāciju darba zonā. 
Virsmas sagatavošana: Līmējamām virsmām jābūt 
sausām, bez putekļiem vai taukiem. 
 
UZKLĀŠANA 
Patēriņš: 5 m2 / l, uzklājot uz abām pusēm 
Lietošanas norādījumi: 
Pirms lietošanas aerosola balonu ieteicams labi 
sakratīt. 

 

Mūsu ieteikumi balstīti uz plašu izpēti un praktisko pieredzi. Taču, ņemot vērā materiālu daudzveidību un apstākļus, kādos mūsu produkti tiek pielietoti, 
mēs neuzņemamies nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem un / vai jebkādiem kaitējumiem, kas radušies, pielietojot produktu. Tomēr, ja vien 
nepieciešams kāds padoms, mūsu atbalsta dienests vienmēr ir jūsu rīcībā. 

IZPLATĪTĀJS: LIC Gotus SIA - Ulbrokas iela 42G - Rīga, LV-1021, 
Latvija 
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KONTAKTLĪME AEROSOLS 
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