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PRODUKTA APRAKSTS 

Karstumizturīgais hermētiķis paredzēts kamīnu, krāsns un 

skursteņu plaisu aizpildīšanai un savienojumu blīvēšanai. 

Piemērots arī betona kamīnu un grilu montāžai un savienojumu 

blīvēšanai. Karstumizturīgs līdz 1250ºC. 

 

PIEMĒROTS 

Piemērots kamīnu, krāsns, skursteņu, betona kamīnu un grilu 

plaisu, šuvju un savienojumu aizdarei. Kā arī automobiļu un 

motociklu izplūdes sistēmu pagaidu blīvēšanai. Nav paredzēts 

pielietošanai centrālajā apkures sistēmā un gāzes caurulēm! 

 

ĪPAŠĪBAS 

· Karstumizturīgs līdz 1250ºC 

· Veido stingras šuves 

· Ugunsdrošs blīvējums 

 

SAGATAVOŠANA 

Darba temperatūra: Lietot tikai no +5ºC līdz +40ºC temperatūrā. 

Prasības apstrādājamai virsmai: Tai ir jābūt sausai, tīrai, bez 

putekļiem, rūsas un taukiem. 

Virsmas sagatavošana: Attaukojiet metāla detaļas ar 

attaukotāju vai acetonu. Uzklājot uz porainiem materiāliem, 

nedaudz samitriniet tos ar ūdeni. 

Instrumenti: Uzklājot izmantojiet hērmētiķa kārtridžu ar līmes 

pistoli. Pielietojiet Bison daudzfunkcionālo silikona lāpstiņu, lai 

atvērtu kārtridžu un nogrieztu to vēlamajā izmērā. 

 

PIELIETOŠANA 

Pārklājums: Viens iepakojums ir paredzēts aptuveni 8 līdz 15 m 

(atkarībā no savienojuma diametra). 

Lietošanas norādījumi: 

Izmantojiet līmes pistoli. Nogrieziet kārtridža augšējo daļu un 

pieskrūvējiet kārtridžam paredzēto uzgali. Izveidojiet uzgaļa 

galam slīpgriezumu vēlamajā platumā. Pirms hermētiķa 

uzklāšanas virsmu nedaudz samitriniet ar ūdeni. Vienmērīgi 

ieklājiet hermētiķi savienojumā un pēc tam nekavējoties 

izlīdziniet to ar samitrinātu špakteles lāpstiņu. Ļaujiet nožūt 

vismaz 24 stundas. Pakļaujiet savienojuma vietu nelielam 

karstumam līdz hermētiķis pilnībā sacietē. Hermetizējot izplūdes 

sistēmas, sākumā uzklājiet hermētiķa slāni, nospiediet to stikla 

šķiedras auduma gabalā un tad vēlreiz uzklājiet hermētiķi. Ļaujiet 

nožūt vismaz 24 stundas. Nekavējoties noņemiet hermētiķa 

pārpalikumus ar ūdeni. 

Traipi/pārpalikumi: Nekavējoties notīriet traipus ar ūdeni. 

Sacietējušu hermētiķi var notīrīt tikai mehāniski. 

Lūdzam ievērot: Pakļaujot hermētiķi termiskai slodzei, kad tas 

pilnībā vēl nav sacietējis, var veidoties “asaru” efekts un pat 

blīvējuma sadrupšana. Pēc kāda laika uz hermētiķa var 

izveidoties šķidra plēve, taču tas neietekmē hermētiķa kvalitāti. 

Hermētiķa izmantošana elektriskajās iekārtās var būt bīstama, 

produkta elektrības vadītspējas dēļ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tehniskās īpašības 
Mitruma izturība: Laba 

Izturība pret UV stariem: Laba 

Elastīgums: Nav 

Pildījuma kapacitāte: Laba 

 
Tehniskā specifikācija 
Krāsa: Antracīts 

Viskozitāte: aptuveni 0 mPa.s., līdzīga pastai 

Cietvielas saturs: aptuveni 86% 

Blīvums: aptuveni 2 g/cm3 

pH vērtība: aptuveni 12 

 

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

Pēc ražošanas datuma, minimālais uzglabāšanas termiņš ir 24 

mēneši. Ierobežots glabāšanas laiks pēc atvēršanas. Uzglabājiet 

to sausā vietā kārtīgi noslēgtā iepakojumā (temperatūrā no +5ºC 

līdz +25ºC. 
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Mūsu ieteikumi ir balstīti uz plašu izpēti un praktisko pieredzi. Taču, ņemot vērā materiālu daudzveidību un apstākļus, kādos tiek izmantoti mūsu produkti, mēs neuzņemamies atbildību par iegūtajiem 

rezultātiem un/vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies lietojot produktu. Bet, ja jums ir nepieciešams jebkāda veida padoms, mūsu servisa departaments vienmēr ir jūsu rīcībā. 


