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Zwaluw Panelcleaner®  

Tīrīšanas līdzeklis paneļu pielīmēšanai 

Produkta apraksts 

Zwaluw Panelcleaner® ir attaukojošs tīrīšanas līdzeklis neporainām 

virsmām. Zwaluw Panelcleaner® ir daļa no paneļu līmēšanas 

produktu līnijas, kurā iekļauts Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape, 

Zwaluw Panelcleaner® un Zwaluw Primer-PF®. 

Priekšrocības 

Pielietojums 

Zwaluw Panelcleaner® tika izstrādāts paneļu un alumīnija balstu 

attaukošanai un tīrīšanai, lietojot kombinācijā ar Zwaluw Panelfix®. 

Lietošanas norādes 

Lai nepieļautu notīrītās virsmas piesārņošanu, slaukiet vienā 

virzienā. Regulāri mainiet tīrīšanas drānas. Vispārīgā informācija par 

koka/alumīnija karkasiem un paneļu karkasiem: Minimālais šuves 

platums starp paneļiem: 6 mm. Attālums starp karkasa daļām ir 

atkarīgs no paneļa biezuma: 400-650 mm Minimālais karkasa gala 

līstes platums: 70 mm. Minimālais karkasa vidus līstes platums: 55 

mm. Minimālais savienošanas karkasa platums: 70 mm. Minimālais 

karkasa biezums: 19 mm. Minimālā ventilācijai paredzēta vieta aiz 

paneļa: 20 mm. Karkasa priekšapstrāde: Zwaluw Primer-PF® uzklāt 

biezā slānī un ļaut nožūt vismaz 1 stundu. Koka karkasa mitruma 

saturs nedrīkst pārsniegt 18%. Starplentes uzklāšana: 

Zwaluw Paneltape lenti nepārtrauktā vertikālā līnijā uzklāt tad, kad 

Zwaluw Primer-PF® grunts ir pilnībā sacietējusi (1 līdz 24 stundas). 

Cieši piespiest un nogriezt ar asu nazi. Nenoņemt Zwaluw Paneltape 

lentes papīru. Paneļu priekšapstrāde: 

Ar Zwaluw Panelcleaner® notīriet paneļa aizmuguri pielīmēšanas 

vietās. Rūpīgi notīriet ar divām drānām. Paneļu līmes uzklāšana: 

Zwaluw Panelfix® trīsstūra formā ar platumu un augstumu 10 mm 

vertikālā nepārtrauktā līnijā blakus Zwaluw Paneltape uzklāt tikai ar 

komplektā iekļauto V-veida sprauslu. 

 Paneļa montāža 

Noņemt Zwaluw Paneltape lentes papīru. Paneli pielīmēt 10 minūšu 

laikā pēc papīra noņemšanas. Pēc tam, kad panelis pieskarsies 

Zwaluw Paneltape, regulēšanu veikt nebūs iespējams. Kad panelis 

būs pareizi uzstādīt, tas stingri jāpiespiež. 

Papildinformācija 

Blīvums  0,72 g/ml 

Uzliesmošanas temperatūra  -14°C 

Sasalšanas izturība transportēšanas laikā  Līdz -15 °C 

Norādītas tipiskās vērtības 

Ierobežojumi 

Virsmas sagatavošana un apstrāde 

Zwaluw Panelcleaner® noņem jebkuras smērvielu paliekas un vieglu 

virsmas piesārņojumu un uzlabo adhēziju. Zwaluw Panelcleaner® 

iztvaikošanas laikā virsma atdzisīs. Tādēļ uz virsmas var notikt 

mitruma kondensācija. Mēs iesakām pirms hermētiķa vai līmes 

uzklāšanas uz pamatnes ļaut virsmai nožūt 10 minūtes. Regulāri 

mainiet tīrīšanas drānas. 

Tīrīšana 

Krāsa(-as): 

• Caurspīdīga 

Iepakojums 
• Skārda balons 

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 mūsu 

mājaslapās. 
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Tehnisko datu lapa 

Zwaluw Panelcleaner® 
Tīrīšanas līdzeklis paneļu pielīmēšanai 

Garantija 
Bostik 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) Bostik īpašums. Nevienu no 

šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, 

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

raksturs. Bostik 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 jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī 

dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta 

teksta izmaiņas. Bostik 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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