ADESILEX G19
Kahekomponente elastne epoksiid-polüuretaan liim erinevate põrandakatete ja tekstiilide
liimimiseks.
KASUTUSALA
Adesliex G19 on eriti tugev ja vastupidav ekstreemsetele
temperatuuridele ja atmosfääri mõjudele; elastne
universaalliim mitteimavatele ja niiskustundlikele pindadele
nii sise- kui välistingimustes.
MÕNED NÄITED
Adesilex G19
 Asfaltkattega spordi- ja mänguväljakute ning staadionite
katmiseks kummiga
 Sünteetilise muru liimimiseks
 Linoleumi, imitatsioonkatete ja PVC liimimiseks
 Pool-elastsete kvartsvinüül plaatide liimimiseks
 Flokeeritud vaipade liimimiseks
 Laminaatparketi liimimiseks
 Erineva tekstiiliga vaipade liimimiseks

KULU
Kulu sõltub pinna siledusest, materjali ja hammaskellu tüübist.
 Kellu nr 1 või TKB A1/A2:
350-450 g/m2
 Kellu nr 2 või TKB B1; B2:
450-550 g/m2
 Kellu nr 3 või TKB C1:
550-750 g/m2
 Kellu nr 4:
750-1000 g/m2
PUHASTAMINE
Adesilex G19 saab eemaldada tööriistadelt, põrandatelt,
riietelt alkoholiga enne kui see kõveneb. Juhul kui Adesilex
G19 on juba kõvenenud saab seda eemaldada mehaaniliselt
või Pulicol 2000.
VÄRVUS
Adesilex G19 on saadaval järgnevates värvides: beež, punane,
roheline ja must.

PAIGALDAMISE ETTEVALMISTAMINE
Pinnad peavad olema kuivad, tasased, kõvad, tolmu-, õli-,
rooste-, värvi ja vahavabad. Tsementpindade niiskussisaldus
peab olema maksimaalselt 2-2,5%; kips- ja anhüdriitpindade
niiskussisaldus maksimaalselt 0,5%. Oluline on, et ei oleks nö
tõusvat niiskust. Tsementpinnad võib tasandada Planicrete-ga
segades tsemendi ja liivaga või Adesilex P4. Kasutada
Adesilex G19, Adesilex G19 Fast, Adeseilex G20 või
Adesilex G20 Fast asfaltpindade tasandamiseks või
parandamiseks.
Adesilex G19 segada ühtlaseks massiks lisades
komponent A: 9,4 osa
komponent B: 0,6 osa.
Kasutus- ja kuivamisaeg sõltub keskkonna temperatuurist.
Kuivamisaeg on oluliselt aeglasem kui temperatuur on alla
+10°C.
Tähelepanu! Segu vahekord (komponent A+komponent B)
peab olema väga täpne. Igasugune varieeruvus
doseerimisel võib ohustada segu kuivamist ja nakkumist.

PAKEND
Adesilex G19 on saadaval 2kg, 5kg ja 10kg ämbrites.

TÄHELEPANEKUD PAIGALDAMISEL
 Pärast materjali liimimist, kui aluspind ei ole täiesti sile,
asetada ebaühtlastele pindadele ja ühenduskohtadele
näiteks liivakotid.
 Kõrge temperatuuri ja selle variatsiooniga keskkonnas
tuleks paigaldamist teostada jahedamal ajal.
 Pinnad on jalgsi liiklemiseks valmis ligikaudu 12-24 tunni
möödumisel. Pindade täielik kuivamine +23°C juures
toimub ligikaudu 72 tunni pärast.

HOIATUS
Käesoleval toote andmelehel esitatud tehnilised üksikasjad ja
soovitused tuginevad meie pikaaegse tööga antud tootega
saadud kogemustel ja teadmistel. Esitletud teavet tuleb siiski
käsitleda üksnes soovituslikuna! Sellest tulenevalt tuleb
isikutel, kes kavatsevad antud toodet kasutada eelnevalt
veenduda, et toode on antud tööks sobiv. Igal juhul on toote
kasutaja ainuisikuliselt vastutav igasuguste tagajärgede eest,
mis tulenevad käesoleva toote kasutamisest.

KUIVAMISAEG ERINEVATE TEMPERATUURIDE
JUURES
Temperatuur °C
Aeg tundides

+30
4

+25
6

+20
8

+15
10

+10
20

+5
36

SÄILIVUS
Adesilex G19 säilib normaaltingimustes, suletud
orgiginaalpakendis vähemalt 24 kuud.
OHUTUS
Adesilex G19 komponent A on ärritav silmadele ja nahale.
Komponent B on söövitav ja võib põhjustada põletust nahaga
kontakti sattudes. Soovitav on kasutada kaitsekindaid ja prille. Juhul kui toode satub silma või nahale, pesta
viivitamatult rohke puhta veega ning otsida vajadusel arstiabi.
Adesilex G19 on ohtlik vee-elule. Täieliku ohutusinfo
saamiseks palume tutvuda toote Ohutuskaardi viimase
versiooniga. www.mapei.com
TOODE ON AINULT PROFESSIONAALSEKS
KASUTAMISEKS!

TEHNILINE INFO (TÜÜPILISED VÄÄRTUSED)
Komponent A
Komponent B
tihke pasta
Vedelik
Konsistents
Beež, punane, roheline, must
Läbipaistev
Värv
1,5
0,92
Tihedus (g/cm3)
ärritav
söövitav
Terviseohtlikkus
Paigaldamisinfo (keskkonnas +23°C; suhteline õhuniiskus 50%) ja
vastupidavus
komponent A : komponent B = 94 : 6
Segu vahekord
1450
Segu tihedus (kg/m3)
50-60 minutit
Avatud aeg
+10°C kuni +30°C
Paigaldamistemperatuur
90 minutit
Kohandamise (nihutamise) aeg
9 tundi
Esialgne kuivamisaeg
10 tundi
Lõplik kuivamisaeg
Valmis kergeks jalgsi liikluseks pärast 12-24 tundi
pärast 72 tundi
Täiesti kasutusvalmis
(täiskoormuseks)
temperatuurile
-40°C kuni +100°C
niiskusele
suurepärane
vananemisele
suurepärane
Vastupidavus
lahustitele ja õlidele
hea
hapetele ja leelistele
hea
Nakkuvus-tõmbe test 90°
kumm: 3
juures vastavalt EN 1372
PVC: 3
Pärast 14 päeva +23°C (N/mm)
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