
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UltraFLEX 

 Silānu bāzes ļoti elastīga flīžu līme pielietojumam uz visa veida 
pamatnēm 

 

 
Valge segu looduskivist plaatide kinnitamiseks. 

 

CM 77 

 

 Īpaši stiprs pielipšanas spēks 

 Ļoti elastīga 

 Nav nepieciešams gruntēt 

 Gatava lietošanai 

 Piemērota vairumam materiālu 

 Ķīmiski izturīga 

 Slāpē skaņas līdz 14 dB 

 Nesatur šķīdinātājus 

 Ūdens un sala izturīga  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
CM 77 lieto keramikas flīžu un plātņu, marmora, dabiskā 
akmens flīžu/plātņu, klinkera, koka skaidu plātņu, porcelāna, 
stikla mozaīku u. c. līmēšanā. To var lietot arī konstrukciju 
elementu, saliekamu komponentu, profilu un sekciju 
līmēšanā. Piemērota lietošanai gan iekšdarbos , gan āra 
darbos. CM 77 nodrošina izturīgu sasaisti ar visām 
kritiskajām pamatnēm, jo īpaši, ja līmēšana jāveic uz 
vibrācijai pakļautām virsmām. Šī līme pielīp bez gruntēšanas 
pie metāla, koka, betona, cementa apmetumiem, cementa 
bezšuvju javām (vismaz 28 dienas vecas), šķiedru cementa 
plātnēm/flīzēm, koka skaidu plātnēm, esošām flīzēm un 
mākslīgā akmens grīdām, kā arī pie apsildāmām grīdām. 
CM 77 ir piemērota arī lietošanai uz svaiga betona un 
cementa javām. Tādā gadījumā ir svarīgi hermetizēt virsmas 
ar grunti (CT 19 vai CN 94). Tāpat CM 77 ir piemērota 
darbam tādās zonās, kas pakļautas ķimikāliju iedarbībai, kā 
arī pastāvīgi mitrās zonās, piemēram, automašīnu 
mazgātavās, spa kompleksos , komerciālās virtuvēs, alus 
darītavās, skābbarības tvertnēs, dzīvnieku patversmēs, 
fermās, peldbaseinos un laboratorijās. CM 77, pateicoties 
savam ķīmiskajam sastāvam, ir vislabākā līme, jo īpaši lielu 
keramisko vai sintētisko materiālu plātņu (virs 1 m²) 
salīmēšanai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CM 77 pielīp pie visiem nebojātiem, nesošiem, tīriem un 
sausiem materiāliem, uz kuriem nav vielu, kas varētu  
mazināt adhēzijas spēju. Nelīdzenas virsmas ir jāizlīdzina, 
un caurumi ir jāaizpilda 12 stundas pirms līmes uzklāšanas. 
 

 
Uzklājiet CM 77, izmantojot plānas kārtas uzklāšanas metodi. 
Apsmidziniet līmes slāni ar plānu ūdens kārtiņu, lai tādējādi 
paātrinātu sacietēšanas procesu. Svarīgi: ūdens noteikti 
jāizsmidzina kā migliņa; tas nedrīkst "pārpludināt" līmes slāni. 
Samitrināšana ir būtiska, ja nepieciešams uzstādīt lielas 
plātnes. Ja ir jāsalīmē lielas plātnes, jāuzklāj līme gan uz 
pamata virsmas, gan uz plātnes, lai nodrošinātu maksimālu 

saķeri. Ja darbs jāpārtrauc uz ilgāku laiku, aizveriet līmes 

spaini. Ja līme ilgstoši jāuzglabā, pārklājiet spainī esošo līmi 
ar plēvi. Uzklājot keramikas segumus, kas tiks pakļauti 
ekspluatācijai smagas slodzes apstākļos, piemēram, spa 
kompleksos, peldbaseinos vai mašīntelpās, ir nepieciešams 
nodrošināt visas virsmas ūdensnecaurlaidību, ņemot vērā 
slodzi, un izmantot Ceresit CR 166 elastīgo hidroizolāciju. 
Malu, stūru un kustīgu savienojumu zonās hidroizolācijas 
slānī ir jāiestrādā CL 152 blīvējošā lente un CL 62 stūra 
elementi. Lieko svaigo līmi var noņemt ar eļļu. Nekādā 
gadījumā nelietojiet ūdeni. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai 
mehāniski. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar 
sausu drāniņu, nepieciešamības gadījumā izmantojiet eļļu 
vai spirtu. Izšuvošanu var sākt jau pēc 24 stundām. 

 

ĪPAŠĪBAS 

 

PIELIETOJUMS 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

DARBA VEIKŠANA 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

 

 
CM 77 ir līme uz silāna bāzes, kas sacietē, reaģējot ar 
mitrumu. Tādēļ instrumentus un flīžu virsmas nav iespējams 
notīrīt ar ūdeni. Virsmas un instrumenti ir jānoslauka ar 
sausu drāniņu. Līmes atliekas var noņemt ar spirtu, eļļu vai 
krāsu šķīdinātāju. Izņemiet no iepakojuma jebkādas 
sacietējušas līmes kārtiņas, kas, iespējams, ir izveidojušās 
uz līmes, piemēram, nepareizas uzglabāšanas rezultātā. 
Neiemaisiet šādu sacietējušu kārtiņu līmē. Pēc lietošanas 
cieši aizveriet atvērto līmes spaini. 
 

 
8 kg plastmasas spainīši 

 

 
Bāze: reaģētspējīgu sveķu līme uz silāna bāzes ar minerālām                          
pildvielām  un piedevām 
____________________________________________________ 
Blīvums:                                                                           1,6 kg/m3 
____________________________________________________ 
Krāsa:       balta 
____________________________________________________ 
Darbu veikšanas temperatūra:         no +5 °C līdz +35 °C 
____________________________________________________ 
Atklātais laiks:                                                 aptuveni 45 minūtes 
____________________________________________________ 
Slīde:           - ≤ 0,2 mm 
           - ≤ 0,5 mm saskaņā ar  EN 12004 + A1 standartu 
____________________________________________________ 
Gatavība šuvošanai:                                             pēc 24 stundām 
____________________________________________________ 
Izturība pret ķimikālijām:                                          pēc 7 dienām 
____________________________________________________ 
Temperatūras izturība pilnīgi sacietējušā stāvoklī:  -30 °C - +70 °C 
____________________________________________________ 
Pielipšanas spēks:      sākotnējā adhēzija:                 ≥ 2,0 N/mm2  

saskaņā ar EN 12004+A1 standartu 
____________________________________________________ 
Adhēzija: 

        – adhēzija pēc iegremdēšanas ūdenī: ≥ 2,0 N/mm2 
                     – adhēzija pēc termiskās novecošanas: ≥ 2,0 N/mm2 
               saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu 
____________________________________________________ 
Bīdes izturība:             ≥ 2 N/mm2 visos glabāšanas apstākļos 
____________________________________________________ 
Reakcija uz uguni:                               E klase 
____________________________________________________ 
Bīstamās vielas: skatīt drošības datu lapu 
____________________________________________________ 
Aptuvenais izlietojums (attiecas uz līdzenu pamatni, atkarībā no 
pamatnes līdzenuma un plāksnīšu veida izlietojums var mainīties): 
 

špakteles zobu izmēri 
 (mm) 

CM 77 daudz. 
(kg/m²) 

3 1,3 

4 1,4 

6 3,0 

8 3,4 

_______________________________________________ 
Uzglabāšana:: Aptuveni 12 mēneši, glabājot cieši 

noslēgtā traukā vēsā un sausā vietā. 
Pēc lietošanas atvērtais līmes 
spainītis ir cieši jāaizver. 

_______________________________________________ 
Produkts atbilst standartam EN 12004:2008. 

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem: 
Andis Londenbergs  +371 29414813  
 

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī 
piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un 
noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) 
standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko 
pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un 
iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā 
garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi 
sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā 
+23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. 
Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var 
būt ātrāka vai lēnāka. 

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar 
produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā 
kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un 
tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā 
atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu 
produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga 
atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu 
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde 
vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus 
iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.  
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IESAIŅOJUMS 

IESAIŅOJUMS 

TEHNISKIE DATI 

 


