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3876 

CASCO SUPERFIX 
 
PIELIETOJUMS 

Īpaši stipra un ļoti elastīga montāžas līme uz SMP (modificētu polimēru) 
bāzes; piemīt hermetizējošas īpašības, paredzēta izmantošanai 
iekšdarbos un ārdarbos. 
Līme ir domāta alumīnija, nerūsējošā tērauda u.c. metālu, lamināta, 
kokšķiedaras plašu, finiera, koksnes, apmetuma un koka paneļu, korķa, 
PVH, betona, ģipša, ģipškartona, stikla bloku, stikla, spoguļu, krāsns 
podiņu, keramikas flīžu, marmora, dakstiņu un citu būvmateriālu 
līmēšanai. 
Var izmantot uz krāsotām, aukstām (neapledojušām) un mitrām 
virsmām. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
Sacietē mitruma iedarbībā. 
Veido elastīgu, aizpildošu, ilglaicīgu un izturīgu līmsavienojumu. 
Pēc sacietēšanas iztur līdz 5000 kg/m². 
Augsta sākotnējā izturība. 
Piemīt hermetizējošas īpašības. 
Produkts ir izturīgs pret ūdens, aukstuma (līdz –30 °C) un siltuma (līdz 
+100 °C) iedarbību. 
Raksturīga augsta ķīmiskā izturība un ilgizturība. 
Līme nerūk, ir izturīga pret vibrācijām un lielām mehāniskām slodzēm. 
Var krāsot. 
Nav negatīvas iedarbības pret putotu polistirolu. 
Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un ftalātus.  

 
 
TEHNISKIE DATI   

Bāze SMP polimērs 
Krāsa Balta 
Stāvoklis Tiksotropiska pasta 
Sausās vielas Apmēram 100% 
Blīvums Apmēram 1,5 g/cm³ 
Cietība 60–65 pēc Šora A 
Stiepes stiprības robeža 2,3 N/mm² (ASTM D 412) 
Maksimālais pagarinājums 250% (ASTM D 412) 
Stiepes izturība 9 N/mm (ASTM D 624) 
Termoizturība –30...+100 °C 

+130 °C – 9 stundas 
+150 °C – 2 stundas 
+180 °C – 30 minūtes 

 
 
LIETOŠANA 
Darba temperatūra +5...+40 °С 
Izlietošanas laiks Apmēram 20 minūtes normālā darba temperatūrā 
Sacietēšanas laiks 3 mm 24 stundu laikā, ja ir +20 °С 
Darbarīki Ieteicama silikona pistole Casco ProGun P160 vai analogs darbarīks  
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Krāsošana Produkts ir saderīgs ar vairumu dispersijas un citu tipu krāsu. Pirms 
krāsošanas ieteicams izmēģināt – elastīgu savienojumu krāsošanā 
vienmēr pastāv plaisu rašanās risks 

Ķīmiskā izturība Piemīt lieliska izturība pret daudzām ķīmiskām vielām, piemēram, 
tādām kā eļļa, acetons, nafta, ketoni, dīzeļdegviela un motoreļļa, 
atšķaidītas bāzes un skābes utt                              

Iepakojums 40 ml, 300 ml  
Uzglabāšanas laiks 12 mēnešus noslēgtā iepakojumā +20 °С temperatūrā. Salizturība 

transportēšanas laikā līdz –20 °C. 
 
  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

1. Pirms montāžas līmes lietošanas jāpārliecinās, ka virsma ir tīra, sausa, attaukota, bez eļļas un 
netīrumu daļiņām. Dažos gadījumos tīras un gludas pamatnes iegūšanai virsma iepriekš jāattīra ar 
tērauda suku, jānoslīpē vai jāapstrādā ar šķīdinātāju. 

2. Jānogriež patronas uzgalis, un jāuzstāda aplikators. Patronā esošā līme jāuzklāj uz virsmas ar 
silikona pistoles Casco ProGun P160 vai analoga darbarīka palīdzību.  

3. Līme uzklājama uz virsmas joslu vai punktu veidā. Līmējamās virsmas vienmērīgi un blīvi jāsaspiež 
kopā. Nelīdzenām virsmām ir vajadzīgs lielāks līmes daudzums. Līme sacietē mitruma iedarbībā – 
jānodrošina mitruma piekļūšana līmsavienojumā.  

4. Līmējamās virsmas jāsavieno 20 minūtes. 
5. Galīgās izžūšanas laiks ir atkarīgs no līmējamiem materiāliem un līmes kārtas biezuma. 

 
Pielipšana pie dažādiem materiāliem 
Metāli: lieliski sasaistās ar daudziem metāliem, piemēram, tādiem kā lokšņu metāls, tērauds, alumīnijs, 
cinkotais tērauds, nerūsošais tērauds, varš utt. Labi pielīp pie krāsotiem metāliem.  
Koksne: labi pielīp pie daudzu tipu koksnes. Pirms lietošanas ieteicams noslīpēt koksnes virsmu. 
Stikls: labi pielīp pie stikla. Nav vajadzīga iepriekšēja gruntēšana. Nav ieteicams lietot 
ārējām stikla konstrukcijām ar UV starojuma intensīvu iedarbību uz līmsavienojumu.  
Plastmasa: pielīp pie neplastificēta PVH, poliestera, epoksīdsveķiem, poliuretāna, melamīna utt. Iepriekš 
jāpārbauda pielipšana pie akrila, stirola, polikarbonātiem un plastificēta PVH.  
Porainas virsmas: laba sasaistīšanās ar daudziem dabiskajiem akmeņiem. Var būt vājāka piesaistīšanās 
pie mitrām porainām pamatvirsmām.  
 
Ierobežojumi 
Līme sacietē mitruma iedarbībā. Mitruma piekļuve līmsavienojumā ir būtisks nosacījums. Auksta un sausa 
vide var krietni palēnināt sacietēšanu. Līmējot ūdensnecaurlaidīgas virsmas sausos apstākļos, sacietēšana 
var būt nepieņemami lēna. Mitruma trūkums var izraisīt adhēzijas problēmas. Ja ir svarīgs sacietēšanas 
laiks, ieteicams iepriekš līmi izmēģināt vissliktākajos iespējamos apstākļos.  
 
Tīrīšana 
Strādājot ar līmi, jāievēro tīrība, jāstrādā akurāti, nedrīkst pieļaut tās nokļūšanu uz ādas un acīs. 
Rokas: nokļūstot uz ādas, jānotīra pirms līmes nožūšanas. Nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. 
Materiāls: uzreiz pēc lietošanas darbarīki jānotīra ar sausu lupatu. Sacietējušu līmi var noņemt mehāniski. 
 
 
DROŠĪBAS TEHNIKA 
 
Nelietot iekšķīgi. Ja norīts, meklēt medicīnisko palīdzību. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ādu rūpīgi nomazgāt ar 
ūdeni un ziepēm. Sargāt no bērniem. Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā. 
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Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā 
ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram 
uzņemties atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz miesas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir 
izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Ražotājs patur 
tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma. 


