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Laiks pirms sacietēšanas 
sākuma 

Sacietēšanas laiks 

 

 

 

Tehnisko datu lapa 
 

 

Zwaluw Mirrorfix-SBR 
SBR būvniecības līme 

 

 

Papildinformācija 
 

 
Uzklāšanas temperatūra 

+ 5 °C līdz + 30 °C 

 

 

Bāze 

 
Stirēna-butadiēna 

gumija 

 
 

 
+ 23 °C / 50 % RH 

 

72 stundas 

 
Blīvums 1,14 g/ml 

 

Sasalšanas izturība 

transportēšanas laikā 

 
Līdz - 15°C 

 
 

 

pie 23°C / 50% RH 

 

10 - 15 minūtes 

Produkta apraksts 

Zwaluw Mirrorfix-SBR ir toluolu nesaturoša būvniecības līme uz 

SBR gumijas bāzes, kas paredzēta spoguļu pielīmēšanai. Līme 

sacietē, iztvaikojot šķīdinātājiem, un veido spēcīgu, izturīgu un 

mitrumizturīgu savienojumu. 

 

Priekšrocības 

• Nesatur toluolu 
 

• Piemērota dažādām virsmām 
 

 
Pielietojums 

Zwaluw Mirrorfix-SBR līme ir speciāli izstrādāta spoguļu 

pielīmēšanai pie tādām virsmām, kā koks, akmens, betons, 

ģipsis, ģipškartons, flīzes, tērauds un alumīnijs. Līme ir 

piemērota dekoratīvo un akustisko EPS, XPS un cieto PU putu 

plākšņu pielīmēšanai. 

 

Lietošanas norādes 

Spoguļiem līdz 6 mm: līmi ar rievotu lāpstiņu (3 mm) uzklājiet uz 

abām virsmām. Ļaujiet līmei nožūt 10 līdz 15 minūtes. Spoguli 

novietojiet savā vietā un stingri piespiediet. Ja nepieciešams, 

spogulis uz 24 stundām vai ilgāku laiku, kas atkarīgs no 

temperatūras un virsmas porainības, ir jāatbalsta. Plašāka 

informācija ir sniegta Spoguļu pielīmēšanas tehniskajā biļetenā 

Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā 

www.denbraven.com. 

 
Cietvielas 75% 

 
- 15°C līdz + 60 °C 

 
Patēriņš 300 - 600 g/m² 

 
Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās. 

 

 

Ierobežojumi 

• Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām 

plastikāta, neoprēna un bituma virsmām. 

 
 

Virsmas sagatavošana un apstrāde 

Uzklāšanas temperatūra: + 5°C līdz + 30°C (attiecas uz vidi 

un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, 

bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw 

Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR lieliski pieķeras pie virsmas, 

lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav 

nepieciešama. Porainas virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer 

B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. 

 

Tīrīšana 

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. 

Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. 

Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm. 

 

Krāsa(-as): 

• Bēša 

Temperatūras noturība 

Cietēšanas laiks 

Laiks līdz cietēšanas 
sākumam 
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Tehnisko datu lapa 
 

 

Zwaluw Mirrorfix-SBR 
SBR būvniecības līme 

 

 
Iepakojums 

• Kārtridžs 
 

 
Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā. 

 

 

Uzglabāšanas laiks 

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā 

no 5°C līdz 25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc 

ražošanas datuma. 

 

Veselība un drošība 

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta 

Drošības Datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc 

pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās. 

 

Garantija 

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 

tehniskajiem parametriem. 

Saistību atruna 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), 

ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu 

no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, 

reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, 

neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas 

radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, 

neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru 

izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur 

tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem 

zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam 

jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir 

atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. 

Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var 

notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem.  

Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības 

palātā. 
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