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TYCROC FAST FIX 
 
Ātras darbības universāla akrila līme uz ūdens bāzes ar spēcīgu tūlītējo saķeri. Nesatur organiskos šķīdinātājus; īss 
apstrādes laiks. 
 
 
Lietošanas jomas 

Tycroc UHP plākšņu līmēšanai uz dažādām pamatnēm. Piemērota arī lietošanai ar dažādiem grīdas un sienas 
segumiem, piemēram, vinilu, korķi, linoleju, polivinilhlorīdu un filcu, dažādu veidu paklājiem, absorbējošām un 
neabsorbējošām pamatnēm. Piemērota arī apsildāmām grīdām. Piemērotas pamatnes ir cements, pašizlīdzinošās 
masas, ģipškartons, saplāksnis, betons un kokšķiedru plātnes. Līmei ir laba saķere pat ar gludu un absorbējošu virsmu.  
 
 
Lietošanas apstākļi 

Lietošana temperatūrā no +18 °C līdz +25 °C. Relatīvais gaisa mitrums telpā nedrīkst pārsniegt 65 %. Pirms līmēšanas 
jānodrošina, ka līme un līmējamais materiāls ir tādā pašā temperatūrā kā grīda (no +18 °C līdz +25 °C). Pamatnes 
maksimālais relatīvais mitrums (RH) drīkst būt 85–90 % atkarībā no materiāla. Ja nepieciešams, izolēt no mitruma. 
Betona un pašizlīdzinošās masas grīdām ir ieteicama iepriekšēja gruntēšana ar saķeres dispersiju. Uzstādot grīdas vai 
sienas segumus, vienmēr ir jāievēro pārdevēja/ražotāja norādījumi. Apsildāmo grīdu gadījumā ir jāievēro grīdas seguma 
materiāla pārdevēja/ražotāja noteiktie piesardzības pasākumi.  
 
 
Lietošanas norādījumi 

Sagatavošana: Pamatnei ir jābūt sagatavotai uzstādīšanai, tas ir, izturīgai, tīrai, sausai un attīrītai no eļļas, putekļiem 
un taukiem. Lietošanas apstākļiem ir jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām būvniecības prasībām un standartam DIN 
18356. Noslīpēt cementa, betona un pašizlīdzinošās masas pamatnes un nelīdzenas, vecas un nestabilas pamatnes, 
līdz tiek iegūta izturīga virsma ar labu saķeri. Pēc slīpēšanas attīriet grīdu no putekļiem. 
Uzklāšana: Pirms lietošanas līme ir rūpīgi jāsamaisa. Uzklāt līmi uz pamatnes ar ķelli. Nelietojiet vairāk līmes nekā 
nepieciešams grīdas seguma pielīmēšanai. Uzklāt grīdas segumu nekavējoties vai drīz pēc atvēršanas. Vienmērīgi 
izklāt līmi, lai izspiestu lieko gaisu un nodrošinātu labu kontaktu starp līmi un grīdas segumu. Vislabākos rezultātus var 
iegūt, izmantojot grīdas segumu ieklāšanai paredzētu veltnīti. Pārliecināties, ka visai grīdas seguma virsmai ir labs 
kontakts ar līmi.  
 
Slapjā līmēšana: Uzklāt līmi uz virsmas ar ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvušas līmes. Slapjo līmēšanu var 
veikt ne vēlāk kā 20 minūtes pēc līmes uzklāšanas uz virsmas. Līmējamo virsmu stingri piespiest ar piemērotu darbarīku. 
Divpusējā līmēšana: Uzklāt līmi uz virsmas ar ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvušas līmes, atdalīt virsmas, 
ļaut līmei žūt 5-10 minūtes pirms līmējamo virsmu atkārtotas saspiešanas. Izmantojot divpusējo kontakta līmēšanas 
metodi, ir ļoti svarīgi, lai segums tiktu stingri piespiests virsmai. Līmējot mitrās telpās, ir jāhermetizē visas grīdas seguma 
savienojuma vietas. 
 
 
Patēriņa norma Tycroc UHP plākšņu līmēšanai: apm. 0,8 kg/m². Tas ir 1 x 15 kg plastmasas spainis uz apm. 19 m². 
Mērīts ar B3 ķelli. Dažādu ķeļļu izmantošana rada atšķirīgu patēriņa normu. 
 
 
Tīrīšana 

Strādājot ar līmi, ir jāievēro tīrība. Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot īpašas tīrīšanas drānas vai tīrīt ar ūdeni. 
Sacietējušu līmi var notīrīt ar spirtu. Instrumentus tīrīt ar ūdeni, kamēr līme vēl nav nožuvusi.  
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Tehniskais raksturojums 
 

Īpašība Vienība Vērtība 

Iestrādes laiks minūtes 5-20 

Virsmas nožūšanas laiks minūtes 60 

Žūšanas laiks mm/24 h 24 

Cietvielas % 70 

Temperatūras izturība pēc sacietēšanas °C -30 līdz +70 

 
Norādītie parametri ir mērīti +23 °C temperatūrā ar 50 % relatīvā gaisa mitruma. 
 
 
Krāsa 

Gaiši dzeltena, pēc sacietēšanas bēša. 
 
 
Iepakojums 

15 kg plastmasas spainis.  
 
 
Glabāšana 

Garantētais uzglabāšanas laiks: 12 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot mitrumizturīgā oriģinālajā iepakojumā 
sausā un vēsā vietā, +5 °C līdz +30 °C temperatūrā. Sargāt produktu no sasalšanas. 
 
 
Atkritumu utilizācija  

Pilnībā iztukšot iepakojumu un utilizēt to saskaņā ar noteikumiem. 
 
 
Drošība 

Produkta lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut ķimikālijas 
nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja produkts nonāk saskarē ar acīm vai ādu, nekavējoties mazgāt lielā ūdens daudzumā un 
vērsties pie ārsta. Aizvērt iepakojumu uzreiz pēc lietošanas. Darba procesiem jābūt organizētiem tā, lai nebūtu 
iespējams tiešs kontakts ar produktu. Sīkāka informācija par drošību ir pieejama produkta drošības datu lapā (DDL). 
 
 
Uzmanību! Šajā dokumentācijā sniegto norādījumu pamatā ir ražotāja veiktie izmēģinājumi, un tie ir sniegti labticīgi. 
Ņemot vērā materiālu un pamatņu atšķirības, kā arī dažādas lietošanas iespējas, kuras ražotājs nevar kontrolēt, ražotājs 
neatbild par iegūtajiem rezultātiem. Iesakām iepriekš pārbaudīt produkta piemērotību lietošanas vietā.  
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