
   

 

B700 & B707 
 
 
Aerosola-Kon B700 (balons) un B707 (aerosols) ir pašizsmidzināmi adhezīvi. Tas ir 
daudzfunkciju produkts, kas savienosies ar dažādiem materiāliem. Līme ir ūdensizturīga, ar 
lielisku fiksāciju un ilgu atvērtu laiku. Tā ir CFC brīva, un praktiski bez smakas. 
Izstrādājums tiek piegādāts caur aerosola smidzināmo galviņu (B707)  vai šļūteni un 
izsmidzināšanas pistoles sistēmu (B700), kas nozīmē, ka tas ir tīrs un efektīvs. Pēc 
lietošanas pistole ir bloķēta un sistēma ir gatava tūlītējai atkārtotai izmantošanai. 
Aerosola formātā izsmidzināšanas galva vienmēr gatava nākošajai lietošanai. 
 
Pielietojums: 
 

Spray-Kon B700 un B707 savienos visdažādākos materiālus ,tostarp koksni, metālus, gumiju, 
audumu, lielāko plastmasas izstrādājumu daļu, kartonu, polietilēnu un betonu, kā arī 
dekoratīvos laminātus.  
 
Materiāli: 
 
Savienojamām virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem un taukiem. Pirms 
montāžas jākondicionē materiāli. Īpaši svarīgi tas ir ar laminātiem. 48 stundas 20 °C 
temperatūrā ar relatīvo mitrumu 45 –55% gaisam jāspēj brīvi cirkulēt ap sastāvdaļām. 
 
Uzklāšana: 
 

Aerosols- pozicionējiet aerosola smidzināšanas galviņu. 
 
Balons - Pievienojiet šļūteni tvertnei un smidzināšanas pistolei un pievelciet savienojumus. 
Atveriet tvertnes vārstu. Vārstam jāpaliek atvērtam, līdz tas tiek izmantots. Atslēdziet 
vārstu, kamēr notiek žūšana . 
  
Turiet izsmidzināšanas pistoli vai aerosola balona smidzinātāju 90 ° leņķī pret virsmu un 
uzklājiet viendabīgu, dāsnu līmplēvi, kas nodrošina 80-100% pārklājumu un īpašu 
uzmanību pievērsiet malām. Neļaujiet līmei veidot peļķi, jo tas var radīt nevienmērību, un 
var būt redzams cauri laminātam. Uz porainām virsmām var būt nepieciešams uzklāt otru 
kārtu. Vienmēr vispirms uzklāj uz lamināta un vienu materiāla virsmu apsmidzina 
horizontāli un otru – vertikāli. 
 
Svarīgi atcerēties, ka Spray-Kon ir kontaktlīme un tā veido saikni ar sevi, tāpēc jābūt 
pietiekamai kārtai, lai tas notiktu.Nodrošiniet 80-100%  savienojamo materiālu 
pārklājumu. 
Ļaujiet  līmei izklātise un pasargājiet no kontakta, kamēr tā gatavojas.  
Līme ir gatava virsmu savienošanai,  kad tā jūtas sausa ar pieskārienu un nepielīp pirkstam. 
 

PIEZĪME. Spray-Kon izžūst pēc divām minūtēm normālos apstākļos, bet tas var atšķirties 
dažādās temperatūrās un mitrumā. Augsts mitrums un zema temperatūra palēnina žūšanas 
laiku, un, ja temperatūra kļūst ļoti zema, tas var izraisīt ziedēšanu. Ziedēšana ir mitrums, kas  



   

 

veidojas uz līmes līnijas, ko izraisa šķīdinātāja iztvaikošana, pazeminot gaisa temperatūru zem 
iztvaikošanas  temperatūras. Mitrums ietekmēs līmējošo darbību. 

 
Materiālu salikšana: 
 
Tiklīdz abas virsmas būs saliktas kopā, tiks izveidota spēcīga saite. Starplikas var izmantot, 
lai nodrošinātu to, ka virsmas nesaskaras priekšlaicīgi. 
 
Pēc tam, kad abas virsmas ir saliktas kopā,sāciet ar vienmērīgu piespiešanu no detaļas 
vidus virzienā uz ārmalām .Izmantojiet blokus vai 3 collu rullīti un pārliecinieties, vai visa 
detaļas virsma ir vienmērīgi apstrādāta, lai nodrošinātu adekvātu līmes saskari. Īpašu 
uzmanību pievērsiet malām. Testēšana šajā brīdī, paceļot pie malas, vājinās saikni!  
Pēc samontēšanas detaļu var pēc vajadzības apstrādāt un apgriezt. Pilnīga sacietēsana ilgs 
24 stundas. 
Lieko izsmidzināto līmi var noņemt ar vaitspirtu. 
 

UZGLABĀŠANA: 

 

Aizsargājiet no galējām temperatūras svārstībā. Glabājiet 15 –35 °C  temperatūrā un prom no 
tiešiem saules stariem. Neglabājiet uz aukstas betona grīdas. Ja temperatūra ir zema, var būt 
zema izsmidzināsanas efektivitāte un vājāka līmes adhēzija. 

 

TEHNISKIE DATi 
 

Nosaukums: Izsmidzināmā Kontaktlīme 
Izskats: Caurspīdīgs vai rozā 
šķidrums 
% cietes saturs: 28-30% 
SG: 0,90->0,99 

Noklāsana: 15-20 m2 ar Kg 
Glabāšanas ilgums: 12 mēneši originālā 
iepakojumā 
 
 
 
Neļaut sasalt. 
Lietot labi vēdināmās telpās. 


