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4 MIN Epoksīda līme EPOKS Plus 34ml - bezkrāsas 
 

• Universāla līme dažādiem celtniecības, labošanas un 
remonta darbiem 

• Piemērota gan līmēšanai, gan arī, piemēram, virsmu 
špaktelēšanai, kā arī aizsargslāņa izveidei vai lietošanai 
pildmasas veidā 

• Ideāli piemērota caurspīdīgām virsmām 
• Viegli lietojama 
• Nesarūk un nesaplaisā sacietēšanas laikā 
• Sacietē-pārakmeņojas pilnībā - nepaliek, piemēram, staipīga 
• Izturīga pret ūdeni, šķīdinātājiem, vieglajām skābēm, 

sārmiem, eļļu, benzīnu 
• Iztur temperatūru diapazonā no -40°C līdz +100°C un 

spiedienu (līdz apm. 8000psi) 
 

ĪSS APRAKSTS 
 

Divkomponentu epoksīda līme, līmē metālu, stiklu, akmeni, 
keramiku, porcelānu, koku, lielāko daļu cieto plastmasu, dažādus  

PIELIETOJUMS 
 

EPOKS Plus līmei ir ļoti plašs pielietojums. Tā tiek pielietota galvenokārt dažādos celtniecības, 
labošanas un remonta darbos, kur vispirms ir nepieciešams drošs un ļoti stiprs līmes 
savienojums. EPOKS Plus līme ir ideāli piemērota dažādu stipru materiālu līmēšanai, virsmu 
aizsardzībai, caurumu un plaisu aizpildīšanai un līmēšanai utt. Piemērota gan individuāliem 
patērētājiem izmantošanai mājas apstākļos, gan arī lietošanai nelielā rūpniecības uzņēmumā. 
Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan arī ārpus telpām. 
 

*Māja *Dārzs *Celtniecība *Remonts un apdare *Automašīnas *Ūdens transports 
*Lauksaimniecības tehnika *Mototehnika *Rokdarbi *Elektronika *Mēbeles *Zvejas piederumi 
(vobleru vizuļi, maikstis) utt. 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

• Līmējamās virsmas pirms līmes uzklāšanas ir jānotīra, tām ir jābūt sausām un attīrītām 
no eļļas! Būtu vēlams virsmas iepriekš viegli noberzt, lai tās kļūtu raupjas, piemēra ar 
smalku smilšpapīru. Notīriet putekļus. 

• Kārtīgi samaisiet vienādu daudzumu (tilpuma attiecība 1:1) sveķus (tūbiņa A) un 
cietinātāju (tūbiņa B). Maisīšanai izmantojiet komplektā esošo lāpstiņu! 

• Uzklājiet līmes maisījumu virsmām un nekavējoties noņemiet lieko maisījumu. 
 

Sākotnējais žūšanas laiks apm. 4-5 minūtes, pilnīga sacietēšana 24h laikā (pie +21°C). 
Nesarūk un nesaplaisā sacietēšanas laikā. Pilnībā sacietējusi līmes masa elektrību nevada. 
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polimērus un citus materiālus. Pilnībā sacietējušu līmes masu var vīlēt, urbt, slīpēt un 
pārkrāsot. Nav piemērota lietošanai kopā ar plastmasām PE, PP un PTFE. 
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Produkts sastāv no diviem komponentiem (A daļas - sveķiem un B daļas - cietinātāja), kas tiek 
savstarpēji sajauktas vienādā tilpumā. 
 

Fiziskā forma (A daļa / B daļa): 
Krāsa (A daļa / B daļa): 
Īpatnējais svars (A daļa / B daļa): 
Viskozitāte (A daļa / B daļa): 
 

Sajaucot komponentus un tos sacietinot 
(apm. pie +21°C): 
Kalpošanas temperatūra: 
Viskozitāte: 
Uzklāšanas laiks*: 
Sākotnējais žūšanas laiks (pieskaroties 
sauss)*: 
Pilnīgs sacietēšanas laiks*: 
 

Pilnīgi sacietējusi līme: 
Krāsa: 
Temperatūras noturība: 
Cietība (Shore D): 
Spiedes stiprība: 
Elektrības vadība: 

šķidrums / šķidrums 
bezkrāsas / bezkrāsas 
1.16 ± 0.05 / 1.13 ± 0.03 
6,000 - 8,000 CPS / 10,000 - 15,000 CPS 
 

 
 
no -10°C līdz +100°C 
apm. 130k cps 
apm. 3-5 minūtes pēc sajaukšanas 
 
apm. 4-5 minūtes pēc uzklāšanas 
24h laikā 
 

 
bezkrāsas-caurspīdīgā 
no -40°C līdz +100°C 
70 (minimālā) 
līdz apm. 8000psi 
elektrību nevada, aiztur strāvu >105 Ωcm 

 

* Uzklāšanas laiks, sākotnējais žūšanas laiks un pilnīgs sacietēšanas laiks ir atkarīgs no 
temperatūras, gaisa mitruma un sajauktas līmes masas daudzuma. 
 

GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 

Glabājiet produktu vēsā un sausā vietā pie temperatūras no  +5°C līdz +30°C, 
ja iespējams pie temperatūras no +5°C līdz +10°C, tūbiņas cieši noslēgtā veidā. 
Produkta glabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā ir vismaz 36 mēneši. Marķējums uz 
iepakojuma "derīguma termiņš". 
 

CITA INFORMĀCIJA 
 

Iepakojums: 
Valodās uz iepakojuma: 
Gab kastē: 
Produkta EAN kods: 
Produkta kods: 

2 x 17ml = 34ml (apm. 39g) 
igauņu, krievu, angļu, latviešu, lietuviešu, somu, zviedru 
16 produkti un 50 produkti 
4742952010022 
10022 
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Bond Marketing OÜ 
Tālrunis: +372 56 56 1115 
E-pasts: bond@bond.ee 
http://www.epoliim.ee 
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