
 
 

  
 

Spēks, kas savieno… 

 
 • Ideāli piemērota ekstrēmām lūzuma vietām. 
 • Dažādu materiālu salīmēšanai gan savā starpā vai vienam ar otru. 
 • Elastīgiem materiāliem (piem.,tenta audumam, gumijai, u.c.) līmējuma vieta  saglabājas elastīga. 
 • Noturīga pret ūdeni, aukstumu un karstumu. 
 • Noturīga pret ķimikālijām. 
 • Caurspīdīgiem materiāliem (piem., stiklam, organiskajam stiklam u.c.),  līmējuma vieta saglabājas caurspīdīga. • Dozēšanas atvere neaizķep. 

 

„ metināta šuve no tūbiņas“ 
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Norādījumi izmantošanai 
1. Salīmējamās virsmas pamatīgi jāattīra no netīrumiem, taukiem, eļļām un līmes atlikumiem. Iesakām notīrīt ar HG-Cleaner tīrītāju vai acetonu. 

Darba telpās jānodrošina labi vēdināšana! 

2. 
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   Ekstrēmās lūzumu vietās vai plaisās tukšumus 
piepildiet ar HG-Granulātu. Piepildītā slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 2mm. (dziļākām plaisām aizpildiet tās pakāpeniski, slāni pēc slāņa!) 

 Ieteikums: Zem līmējamā priekšmeta palieciet vaskotu papīru. (piem., cepampapīru) 

Pēc tam HG-Granulātu bagātīgi piesūciniet ar līmi. Rodas ķīmiska reakcija! Uzmanību: Izdalās siltums un tvaiki! Valkājiet piemērotus aizsargcimdus un 
aizsargbrilles! Tvaikus nedrīkst ieelpot! Darba 

telpās nodrošiniet labu ventilāciju! 

Pēc sacietēšanas (atkarībā no materiāla  20-60 minūtes) ķīmiskā metinājuma šuvi var apstrādāt, piem., urbt, griezt vītnes, slīpēt un un lakot. 
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... spēks, kas savieno… www.hg-klebstoffe.com 
Līmes lietošanas instrukcija Granulat

• Pirms līmēšanas pamata materiāls pamatīgi jāattīra no netīrumiem, taukiem, eļļām un līmes atlikumiem. Iesakām tīrīšanai izmantot HG-Cleaner tīrtāju. Ieteikums: līmējamās virsmas padariet raupjas 
 

•Lai radītu iespējami labu savienojumu, nelielu HG-Industriālās līmes daudzumu uzklājiet katrai no līmējamām virsmām. Jūs varat līmējamās virsmas kustināt vienu attiecībā pret otru, lai tās saspiežot/izspiežot gaisu, radītu labu savienojumu. 
Ieteikums: uzsūcošiem materiāliem līmējamās vismas piesūciniet, līmi tām uzklājot vairākas reizes. 

 

•Lai iegūtu iespējami labus rezultātus, HG-Industriālo līmi izmantojiet istabas temperatūrā. 
Ieteikums: izturīga savienojuma izveidošanai ir būtiski nekustināt to ciertēšanas laikā. 

Darbs dara darītāju.... „piešaujiet roku“, veicot pietiekami daudz mēģinājumu. 
 Drošības norādījumi:  

Ciānakrilāta bīstamība! Dažu sekunžu laikā salīmē ādu vai plakstiņus! Šī viela nedrīkst nonākt bērnu rokās! Nedrīkst ieelpot tvaikus! Darba telpās nodrošiniet labu ventilāciju! Nedrīkst apēst HG Industriālo līmi! Saskaroties tai ar ādu, nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni un ieziediet ar ādas krēmu. Līmei nonākot saskarē ar acīm, acis nekavējoties skalojiet ar piemērotu skalošanas līdzekli un un nekavējoties dodieties pie ārsta. 
Atbildība: Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko radījusi nelietpratīga izmantošana un neveikla apiešanās ar HG-Industriālo līmi. Tas attiecas arī uz pārdošanu trešajām personām! 
Uzglabāšana: Lai nodrošinātu iespējami labu šuves noturību, atvērtais līmes trauks uzreiz pēc lietošanas ir jānoslēdz. Uzgalīša aizķēpāšanas gadījumā tas ir jāiztīra. Jāuzglabā vertikāli un vēsā vietā. Tas nodrošinās ilgstošu uzglabāšanu. 
Informācija par izstrādājumu: HG-Industriālā līme ir augstas tīrības uz ciānakrilāta bāzes izgatavota industriālā līme bez šķīdinātāja. 

Firma, izstrādājums un tā izmantošana 
• HG-Klebstoffe                                                       Tel: +43 (0) 664 410 0 640 
   Furkern 15                                                             office@hg-klebstoffe.com 
  A-5141Moosdorf  /Austria                               www.hg-klebstoffe.com 
         Izstrādājums: 
 • Speciāls granulāts sīku kristālu formā ar saķeri nodrošina Primer pārklājumu  Iespējamie riski: 
• Risku apzīmējumi nav nepieciešami, granulāts nerada riskus, kas prasītu izmantot bīstamo vielu izmantošanas noteikumu noteiktos apzīmējumus. •Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā! Risks norīt! • Reaģējot ar ciānakrilātu, rodas tvaiki, ko nedrīkst ieelpot, valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles, darba telpās nodrošiniet labu ventilāciju! Uzmanību!!! Abu vielu ķīmiskajā reakcijā izdalās karstums! •Vielai nonākot acīs, izskalojiet acis un nekavējoties dodieties pie ārsta.  
 

Izmantošanas sfēra: 
Lieliski izmantojama lūzumu remontam vai savienojumu vietu, vai turētāju vājāko vietu nostiprināšanai Plaisu vai spraugu aizpildīšanai un caurumu aizpildīšanai.Trūkstoša materiāla aizpildīšanai, piem., vītņu atjaunošanai. Pēc sacietēšanas var mehāniski apstrādāt,slīpēt, urbt un lakot. Industriālo līmi un granulātu uzklāt pānmaiņus. Līme uzreiz reaģē ar pildvielu.  Pievērsiet uzmanību tam, lai līme samitrinātu visu granulātu.   

Tehniska informācija: 
Izskats/Īpašības Balta, sastāv no sīkām lodītēm 
Smarža Nav specifiskas smaržas 
Ķīmiskais sastāvs SiO2 (68-75%), Na2O (12-18%), CaO (7-12%), MgO (0-5%),  Al2O3 (0-2,5%) 
Uzglabāšana istabas temperatūrā Sausai vielai glabāšanas laiks nav ierobežots 
Grauda izmērs 100-200 μm 

 Šķīšana ūdenī nešķīst  
Izmantošanas sfēra: 
Amatniecība, auto, mājsaimniecība, hobiji. (piem., gumija,porcelāns, koks, plastmasas u.c.), 
elektroindustrija, modeļu būve, kempings u.c. Ieteikums: PP, PE, silikona, teflona un citus 
materiālus, kas atgrūž līmes, nevar labi salīmēt bez iepriekšējas apstrādes. Ja šos materiālus 
mēģina salīmēt tikai ar līmi, tos var saturēt kopā, bet neiegūst izturīgu līmētu savienojumu. 
Stabila savienojuma iegūšanai izmantojiet HG-Primer. 


