
Optoflex Standard FK

Sala izturīga flīžu līme (keramisko flīžu pielīmēšanai)

• Ļoti laba saķere ar pamatni
• Augsta mehaniskā izturība
• Ilgs apstrādes laiks

Produkts
Optoflex Standart FK rūpnīcā sagatavots saistvielu maisījums, augstās kvalitātes cements, gatavs 
lietošanai  pēc ūdens  pievienošanas.  Produkts  atbilst  PN EN 12004:2008 un C1T DZ Nr datēta 
007/209/2005 (18/12/2005).

Mērķis un īpašības
 sienas un grīdas flīžu pielīmēšanai

  Iekšdarbiem un ārdarbiem.
  Sienām un grīdām
 Uzklājot  keramikas flīzes horizontāli un vertikāli 
  Mazo elementu pielīmešanai no betona un mozaīkas 
  Pielīp stabilām virsmām no betona, uz anhidrīta, kaļķakmens cementa apmetuma un ģipša

Lietošana  
Maisa  saturu sajauc ar apmēram  5.3 - 5.81 tīrā ūdens, lēni izmaisa ar mikseri līdz izveidojas 
viendabīga konsistence.  Apmēram pēc 5 minūtēm masu apmaisa atkārtoti. Ar maisījumu var 
darboties apmēram divas stundas. Materiālu, kurš sācis sacietēt, nedrīkst atjaukt ar ūdeni.  Java 
jāuzklāj ar slīpu lāpstiņu ar pietiekamu lielu daudzumu, lai ietilpinātu flīzes. Neattiecas uz virsmām, 
kas lielākas par 1,5 m2.  Flīzes  cieši piespiežot pie pamatnes tā, lai visa virsmas plāksne pārklātos 
ar līmi. Lieko līmi  jānotīra  pirms tas sacietē. Mēģinājumi novērst to pēc sacietēšanas var sabojāt 
flīžu virsmu. Deformācijas šuves nedrīkst aizpildīt ar līmi! Standartā ar Optoflex līmi pielīmētā 
plāksne  pielīmējās pēc 24 stundām, pilnas slodzes  izturība iestājās pēc 14 dienām.

Temperatūra 
Darbi veicami sausos laika apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir: no +5° līdz +25°C. 
Zemāka vai augstāka par optimālo temperatūru var negatīvi ietekmēt izstrādājuma īpašības.

Uzmanību
Līme nav piemērota salīmēšanai ar zemi. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet Optomur AMT 
(vertikālām virsmām). Uzklāšanas laikā obligāti jālieto Optoflex SuperElastic, kurš jāsargā no 
pārmērīga saules gaismas, spēcīga vēja, sala un lietus. 

Uzklāšanas nosacījumi
Pamatnei jābūt stabilai, sausai, tīrai un bez putekļiem, nesasaldētai. Veco krāsu un netīrumus 
jānotīra. Ģipšu anhidrīts jānotīra ar Optogrunt Flat. Ļoti putekļainās virsmas jānotīra ar Fiat vai 
Optogrunt  AquaForte. Nestabilām virsmām un lielām āra platībām, kas pakļauti saskarsmei ar 
ūdeni, piemēro līmes Optoflex SuperElastic. Pamatnei mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 2% cm no 
cementa virsmām, 0,5% cm anhidrīta segumiem, un substrātu ģipša  ne vairāk kā 1% no CM.



Tehniskie dati 
Sākotnējā saķere: >= 0,5N/mm2
Saķere pēc saskares ar ūdeni: >= 0,5N/mm2
Saķere pēc termiskās novecošanas: >=0,5N/mm2
Saķere pēc termiskās sasaldēšanas un atkušanas: >=0,5N/mm2
Pēc 20 min atvēršanas: >=0,5N/mm2
Plūsma <0,5mm

Iepakojums
25 kg papīra maisos

Uzglabāšana
Sausās no mitruma pasargātās vietās uz paletēm oriģinālā iepakojumā. Atvērtos iepakojumus cieši 
noslēdz. Uzglabāšanas laiks: 12 mēneši- ieteicams izlietot 6 mēnešu laikā. 

Uzraudzība
Pašreizējā  produkta  kontrole  notiek saskaņā ar  PN uzņēmuma laboratorijā  –  Hufgard Optolith 
Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.

Drošības norādījumi
Tas reaģē ar mitrumu un ūdeni,  ir ļoti sārmains, tādēļ aizsargājiet acis un ādu. Pēc saskares ar ādu, 
mazgāt  ar lielu ūdens daudzumu. Saskaroties ar acīm nekavējoties sazināties ar ārstu.

Citas ziņas
Minētā  informācija  ir  produkta  apraksts.  Tie  būtu  jāuzskata  par  vispārējiem  pamatnostādnes, 
pamatojoties uz mūsu pētījumiem un praktisko pieredzi, bet kas neietver īpašas prasības attiecībā uz 
pieteikumiem.Tādēļ pirms leitošanas mēs iesakām iepazīties ar tehnisko informāciju. Parametri ir 
pakļauti  nelielām  izmaiņām,  neietekmējot  veiktspēju  un  apstrādi.   Sniegtā  informācija  tiek 
piemērota  bez atlīdzības, pēc pieprasījuma.

Informācija apkopota balstoties uz pieredzi, praksē un ko iegūst kā rezultātā rūpīgu testējot  ar lielu piesardzību mūsu  laboratorijā 
Rozwojowo-  Pētniecība. Tas kalpo ka informācijas avots lietotājiem. Tomēr, sakarā ar substrātu daudzveidību un laika piemērošanas 
dažādību, kurā mums nav ietekmes, informatīvais raksturs nedrīkst kalpot par juridiskās prasības celšanu. Visiem lietotājiem iesakām 
izmēģināt savām vajadzībām  piemērotāku produktu. Šī informācija zaudē savu derīgumu, ja parādās jauna.

Izplatītājs: Ražotājs:
SIA Colortex Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.
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