
Katalogs



SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS

PUTU VISPĀRĒjS RAkSTUROjUMS

POLIUReTĀNA PUTAS 
ir viela, kas, izplūstot no balona, gaisa mitruma ietekmē 
piebriest un veido porainu materiālu, kas ir labs siltuma un 
skaņas izolācijas materiāls. Putām ir ļoti labas līmējošas 
īpašības, tām ir laba sasaiste ar lielāko daļu būvniecības 
materiāliem, izņemot, teflonu, polietilēnu, polipropilēnu 
un silikona virsmas. UV starojums laika gaitā pamazām 
iznīcina putu struktūru un tāpēc putas nepieciešams pārklāt 
vai pārkrāsot. No UV starojuma pasargātas putas ir drošas 
pret novecošanos un var izturēt lielas temperatūras un 
mitruma svārstības. 

Būvniecības putas pēc to lietošanas veida var iedalīt divās 
kategorijās. Lietotājiem mājsaimniecībā, kuri putas izmanto 
reti un galvenokārt aizpildīšanas darbiem, ir paredzētas 
putas ar salmiņu. Precīzākiem un liela apjoma darbiem 
labāk ir izmantot putas ar speciālu putu pistoli. Putu izvade 
ar pistoli ir precīzāka un ekonomiskāka. Izvadot putas ar 
pistoli, putu struktūra ir irdenāka un vienmērīgāka, kā arī 
vēlāka izplešanās mazāka. 

Penosila sortimentā ir arī unikālas EasyGun būvniecības 
putas, kuras var lietot kopā ar līdzi esošo unikālu EasyGun 
aplikatoru. Aplikators ir līdzīgs salmiņam, bet ir šaurāks un, 
savas īpašas konstrukcijas dēļ, precīzāks un ekonomiskāks, 
un pistoļputām dod putām tuvu struktūru. EasyGun izman-
tošana ir ļoti vienkārša, viegla un ērta. Putu balonam ir 
parasts pistoles adapters un pēc vēlēšanās EasyGun var 
izmantot arī ar pistoli.

PU-putu izmantošanas jomas:

 ■ Durvju un logu uzstādīšana

 ■ Cauruļu izolācija un fiksēšana konstrukciju izejās 

 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana un blīvēšana

 ■ Siltuma un skaņas izolācija

 ■ Formu sagatavošana 



PAdOMI BūVNIecĪBAS PUTU IzMANTOŠANAI:
 ■ Baloni jāuzglabā vertikālā stāvoklī, temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Izvairīties arī 
no īslaicīgas turēšanas temperatūrā virs 50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešiem 
saules stariem.

 ■ Zema gaisa mitruma gadījumā (zem 50% RH), ieteicama pamatvirsmas mitrināšana 
(skat. 2.att.), jo putas izplešas mitruma ietekmē. Iepriekš samitrināta virsma dod 
labāku rezultātu.

 ■ Izmantošanai vispirms jānoņem vāciņš (skat. 1.att.) un tad uzgriezt ventili pie izejas 
salmiņa vai pistoles ligzdā (skat. 3a. un 3b.att.), pie tam, balonam jāatrodas vertikālā 
stāvoklī, dibenam uz leju. Pistoles caurule vai salmiņa gals, katram gadījumam, jātur 
miera stāvoklī drošā virzienā. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Darbam ieteicamā gaisa un apstrādājamo virsmu temperatūra ir no +5 °C līdz +30 °C. 
Darbam zemākās temperatūrās, līdz -18 °C, ir paredzētas speciālas ziemas putas. 
Ekstremālos apstākļos var būt traucēta putu izeja un ciest putu struktūra, kā arī var 
būt ilgāks sacietēšanas laiks. 

 ■ Pirms izmantošanas putu balons stipri, vismaz 20 sekundes, jāsakrata, lai 
sastāvdaļas sajauktos un būtu laba putu struktūra (skat. 4a un 4b. att.).

 ■ Darba pozīcijā balona dibens ir uz augšu.
 ■ Virzīt pistoles vai salmiņa uzgali salaidumā, spiest uz mēlīti un virzīt putas vēlamajā 
vietā (skat. 5a un 5b.att.).

 ■ Putu daudzumu var regulēt ar spiediena spēku uz mēlīti. 
 ■ Piepildīt salaidumu vienmērīgi ar zig-zag kustībām virzienā no lejas un augšu.
 ■ Dziļa salaiduma gadījumā, jāsāk ar salaiduma dibenu. Vispirms jānoklāj dibens un 
pēc tam jāuzlaiž virsū otra putu kārta.

 ■ Salaidums ar pistoļputām jāpiepilda līdz 2/3 un putas ar salmiņu līdz pusei, lai tām 
būtu pietiekoša izplešanās telpa.

 ■ Logu un durvju rāmjus vispirms ieteicams balstīt, balstus var noņemt pēc 12-14 
stundām.

 ■ Putas sastingst pāris stundu laikā, putas skārienam sausas ir jau vidēji pēc 20 minū-
tēm, pilnīgi sacietējušas – vēlākais pēc 24 stundām.

 ■ Pāri salaiduma malai piebriedušās putas ar pirkstiem iestumt salaidumā, lielāku 
daudzumu pēc sacietēšanas noņemt ar asu nazi (skat. 6.att.). 

 ■ Ja darbā rodas pauzes, tad caurules uzgalis jātīra, lai putas nesabriestu tajā (skat. 
7.att.).

 ■ Pēc darba pauzēm vai nepārtraukta darba gadījumā, pēc katra garāka salaiduma 
vēlams putu balonu sakratīt, lai sastāvdaļas sajauktos un putas līdz galam izplūstu 
ar labu struktūru.

 ■ Nesacietējušas putas var noņemt ar speciālām mitrām salvetēm Premium Cleaning 
Wipes vai ar līdzekli aerosola iepakojumā Premium Foam Cleaner. Sacietējušas 
putas iespējams noņemt mehāniski vai ar līdzekli Premium Foam Remover.

dROŠĪBAS NOdROŠINĀŠANA STRĀdĀjOT 
AR BūVNIecĪBAS PUTĀM:

 ■ Parastās būvniecības putas satur izocianātus, kuru ieelpošana var izraisīt alerģijuun 
kairinājumu acīm un ādai. Putās izocianātu koncentrācija ir ļoti zema un vispārējos 
gadījumos tai nav nekāda ietekme, tomēr, neskatoties uz to, ilgāku laiku strādājot 
nepieciešams nodrošināt telpās labu ventilāciju.

 ■ Tā kā balons ir zem spiediena un ugunsnedrošs, tad putas jāaizsargā no 
pārkaršanas un jātur tālāk no aizdegšanās avotiem, jāizvairās no tiešiem saules 
stariem un smēķēšanas darba laikā.

 ■ Strādājot noteikti jābūt aizsargbrillēm un rokās aizsrgcimdi. Ja putas tomēr nejauši 
nokļūst uz ādas, tad tās uzreiz jānoņem ar speciālām mitrām salvetēm Penosil 
Premium Cleaning Wipes vai ar parastu sausu lupatiņu. Sacietējušas putas noņemt 
vairs neizdosies un atliks tikai gaidīt kad tās noies.

 ■ Putu baloni noteikti jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
 ■ Putu baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī.
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KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL GOLDGUN un GOLDGUN WINTER

Pistoļputas ar augstāku stabilu kvalitāti, kas 
piemērotas arī ļoti kvalificētam celtniekam 
un izmantošanai sevišķi skarbos apstākļos. 

PIELIETOJUMS
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Sienas paneļu, siltumizolācijas plātņu, jumta dakstiņu 
fiksēšana.

 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, ziemas 
putām -18 °C līdz +30 °C.

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Izolējamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

-5...+30 °C
GoldGun

-18...+30 °C
GoldGun Winter

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Ar ļoti viendabīgu struktūru stipras būvniecības 
putas.

 ■ Darbojas vienlīdz labi dažādos apstākļos.
 ■ Ātri sacietē. 
 ■ Ar samazinātu izplešanos pēc izpūšanas.
 ■ Iespējams precīzi dozēt un izmantot taupīgi.
 ■ Ar spēcīgu saķeri.
 ■ Darbiem ar ļoti augstu kvalitātes standartu.
 ■ Izmantojams ar putu pistoli. 

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS



LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes. Putu daudzumu regulē ar pistoles 
mēlīti.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun G1.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.
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PENOSIL GOLDGUN un GOLDGUN WINTER

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 8-10

Griešana
(30 mm putu sloksne)

GoldGun
GoldGun Winter

minūte 30-35
25-30

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C 
+5 °C GoldGun
-5 °C GoldGun 
Winter

stunda līdz 12
līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu ugunsdrošība 
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 8

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas (DIN 53421)

N/cm2 2,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL GOLDGUN 65 un GOLDGUN 65 WINTER

Pistoļputas ar ievērojami lielāku putu 
izplūdi un augstāku stabilu kvalitāti, kuras 
piemērotas arī ļoti kvalificētam celtniekam 
un izmantošanai sevišķi skarbos apstākļos.

PIELIETOJUMS
 ■ Liela apjoma darbi ar lielu putu patēriņu.
 ■ Darbi ar augstu kvalitātes standartu.
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Sienas paneļu, siltumizolācijas plātņu, jumta dakstiņu 
fiksēšana.

 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, ziemas 
putām -18 °C līdzi +30 °C, labāki rezultāti pie +20 °C 
temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Izolējamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

-5...+30 °C
GoldGun 65

-18...+30 °C
GoldGun 65 Winter

1000 ml aerosola balons, 
saturs 900 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Par 30% vairāk putu nekā standarta putas.
 ■ Ar ļoti viendabīgu struktūru stipras būvniecības 

putas.
 ■ Darbojas vienlīdz labi dažādos apstākļos.
 ■ Ātri sacietē. 
 ■ Ar samazinātu izplešanos pēc izpūšanas.
 ■ Iespējams precīzi dozēt un izmantot taupīgi.
 ■ Ar spēcīgu saķeri.
 ■ Darbiem ar ļoti augstu kvalitātes standartu.
 ■ Izmantojams ar putu pistoli. 

-5...+30 °C -18...+30 °C
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LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes. Putu daudzumu regulē ar pistoles 
mēlīti.
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PENOSIL GOLDGUN 65 un GOLDGUN 65 WINTER

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 8-10

Griešana (30 mm putu 
sloksne)

GoldGun 65
GoldGun 65 Winter

minūte 30-35
25-30

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C 
+5 °C GoldGun 65
-5 °C GoldGun 65 
Winter

stunda līdz 12
līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu 
uzliesmošana

°C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 10

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas (DIN 53421)

N/cm2 2,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients 
RST,w

dB 60

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun G1.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL GOLDGUN LOW EXPANSION ALL SEASON

Pistoļputas ar īpaši zemu izplešanās spēku 
un augstāku stabilu kvalitāti spiedienjūtīgu 
salaidumu aizpildīšanai. Piemērotas arī ļoti 
kvalificētam celtniekam un izmantošanai 
sevišķi skarbos apstākļos.

PIELIETOJUMS
 ■ Spiedienam pakļauts salaidums.
 ■ Darbi ar augstu kvalitātes standartu.
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Sienas paneļu, siltumizolācijas plātņu, jumta dakstiņu 
fiksēšana.

 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -10 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras.

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Izolējamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Ar īpaši zemu izplešanās spēku un minimālu 
vēlāku izplešanos.

 ■ Ar ļoti viendabīgi biezu struktūru stipras 
celtniecības putas.

 ■ Darbojas vienlīdz labi dažādos apstākļos.
 ■ Ātri sacietē. 
 ■ Iespējams precīzi dozēt un izmantot taupīgi.
 ■ Ar spēcīgu saķeri.
 ■ Darbiem ar ļoti augstu kvalitātes standartu.
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli. 
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LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes. Putu daudzumu regulē ar pistoles 
mēlīti.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS

PENOSIL GOLDGUN LOW EXPANSION ALL SEASON

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 8-10

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30-35

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C 
+5 °C

stunda līdz 12
līdz 18

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 20

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 8

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas (DIN 53421)

N/cm2 2,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun G1.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

Pistoļputas ar ievērojami lielāku putu 
izplūdi un augstāku stabilu kvalitāti, kuras 
piemērotas arī ļoti kvalificētam celtniekam 
un izmantošanai sevišķi skarbos apstākļos. 

PIELIETOJUMS
 ■ Darbi ar augstu kvalitātes standartu.
 ■ Liela apjoma darbi ar lielu putu patēriņu.
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Sienas paneļu un siltumizolācijas plātņu fiksēšana.
 ■ Atveru, plaisu un dobumu aizpildīšana, salaidumu 
blīvēšana betonā, ģipša plātnēs, ķieģeļu sienā, kokā.

 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana atverēs.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -20 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons,
saturs 850 ml, kārbā 12 baloni.

 +43% vairāk putu 
Standarta lieluma balonā par 43% vairāk putu nekā ierasts 
standarta celtniecības putu gadījumā.
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 Minimāla vēlāka izplešanās 
Maksimāla izplešanās uzreiz pēc izpūšanas – putas izplešas 
uzreiz pēc izpūšanas un līdz ar to dod iespēju precīzi dozēt un 
izmantot ekonomiski. Tai pašā laikā putas neizpleš ļoti jūtīgas 
konstrukcijas.

 Piecpakāpju kvalitātes kontrole 
Putu izejvielas ir iepirktas no rūpīgi izvēlētiem un atzītiem
Eiropas piegādātājiem un tiem ir visi nepieciešamie sertifikāti 
un atbilstības apliecības; izejvielu pieņemšana un glabāšana 
atbilst kvalitātes un vides prasībām; viss ražošanas process 
atbilst ISO 9001 un ISO 14001 kvalitātes un vides prasībām; 
produktu iepakošana, glabāšana un pārvadāšana notiek kont-
rolētos apstākļos un saskaņā ar kvalitātes un vides normām;
visu produkcijas partiju paraugi tiek uzglabāti laboratorijā 18 
mēnešus un vajadzības gadījumā iespējams veikt pēcpārbau-
des kvalitātes kontroli. 

 Inteliģentās daļiņas 
Putas aizpilda visas plaisas un dobumus neatkarīgi no to
virziena un formas. Tai pašā laikā putas neizpleš ļoti jūtīgas
konstrukcijas un to izplešanai nav nepieciešama papildu 
mitrināšana. 

 Ekoloģisks sastāvs
GoldGun 65 Plus nesatur videi bīstamas CFC un HCFC gāzes, 
kuras ietilpst vairumā būvniecībā izmatojamās putās. Tāpat kā 
citas Penosil būvniecības putas, GoldGun 65 nebojā ozona slāni.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS
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PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 8-10

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 25-30

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C 
+5 °C

stunda līdz 12
līdz 18

Blīvums kg/m3 17-20

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 8

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas 
(DIN 53421)

N/cm2 2,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes. Putu daudzumu regulē ar pistoles 
mēlīti.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun G1.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM un PREMIUM GUNFOAM WINTER

Augstas kvalitātes profesionālas pistoļ-
putas ar mazu vēlāku izplešanos 
kvalificētam celtniekam.

PIELIETOJUMS
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana. 
 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana. 
 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā +5 °C līdz +30 °C, ziemas 
putām -10 °C līdzi +30 °C, labāki rezultāti pie +20 °C 
temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – 
temperatūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Ar viendabīgu struktūru un mazu vēlāku 
izplešanos. 

 ■ Ļoti laba saķere ar dažādiem būvniecības 
materiāliem.

 ■ Kvalitatīvs rezultāts dažādos laika apstākļos.
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli. 

+5...+30 °C
Gunfoam

-10...+30 °C
Gunfoam Winter
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LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu 
un labāku rezultātu.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM un PREMIUM GUNFOAM WINTER

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 10-12

Griešana (30 mm putu 
sloksne)

minūte 30-35

Pilnīgi sacietējušā 
salaidumā

+23 °C 
+5 °C Pr. GunFoam
-5 °C Pr. GunFoam Winter

stunda līdz 12
līdz 20
līdz 24

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu 
ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma 
samazināšanās

% iztrūkst

Izplešanās pēc 
izpūšanas

% līdz 33

Sacietējušu putu 
uzliesmošana

°C 400

Stiepes izturība
(BS 5241)

N/cm2 9

Spiediena izturība pie 
10% deformācijas 
(DIN 53421)

N/cm2 3

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas 
koeficients RST,w

dB 60

Temperatūras noturība 
pēc sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun P1.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM GUNFOAM 65 un PREMIUM GUNFOAM 65 WINTER

Augstākas kvalitātes profesionālas pistoļ-
putas ar ievērojami lielāku putu izplūdi 
un mazu vēlāku izplešanos kvalificētam 
celtniekam.

PIELIETOJUMS
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana. 
 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā +5 °C līdz +30 °C, ziemas 
putām -10 °C līdzi +30 °C, labāki rezultāti pie +20 °C 
temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempe-
ratūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ •Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

+5...+30 °C
GunFoam 65

-10...+30 °C
GunFoam 65 Winter

1000 ml aerosola balons,
saturs 900 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Par 15% vairāk putu nekā standarta celtniecības 
putu gadījumā.

 ■ Ar viendabīgu struktūru un mazu vēlāku 
izplešanos. 

 ■ Ļoti labas līmējošas īpašības.
 ■ Kvalitatīvs rezultāts dažādos laika apstākļos.
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli. 

+5...+30 °C -10...+30 °C
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PENOSIL PREMIUM GUNFOAM 65 un PREMIUM GUNFOAM 65 WINTER

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 10-12

Griešana (30 mm 
putu sloksne)

minūte 30-35

Pilnīgi sacietējušā 
salaidumā

+23 °C 
+5 °C Pr. GunFoam 65
-5 °C Pr. GunFoam 65 Winter

stunda līdz 12
līdz 20
līdz 24

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu 
ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3 

Apjoma 
samazināšanās

% iztrūkst

Izplešanās pēc 
izpūšanas

% līdz 33

Sacietējušu putu 
uzliesmošana

°C 400

Stiepes izturība 
(BS 5241)

N/cm2 9

Spiediena 
izturība pie 10% 
deformācijas 
(DIN 53421)

N/cm2 3

Siltumizolācijas 
spēja

W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas 
koeficients RST,w

dB 60

Temperatūras 
noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu 
un labāku rezultātu.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun P1.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS

PENOSIL PREMIUM ELASTIC GUNFOAM ALL SEASON

Elastīgas un ar sevišķi mazu vēlāku izplešanos, 
vienkomponentas, augstas kvalitātes būvniecības 
putas. Sevišķi piemērotas izmantošanai vietās, kur 
ir būtiskas būvniecības putu elastības īpašības un 
minimāls izplešanās spiediens – piemēram, koka 
un guļbūvju salaidumi, šauri un spiediena jūtīgi 
salaidumi, utt. Līmējošās un atbalstošas īpašības 
vājākas nekā parastajām putām.

PIELIETOJUMS
 ■ Koka durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana 
 ■ Spiedienjūtīgu un šauru salaidumu piepildīšana.
 ■ Ventilācijas iekārtu un cauruļu izolācija.
 ■ Salaidumu un atveru ar ievērojamu kustīgumu piepildīšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -10 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempe-
ratūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Elastīgas, viegli saspiežamas, pēc spiediena atjauno 
iepriekšējo stāvokli.

 ■ Sevišķi mazas vēlākas izplešanās rezultātā ļoti 
piemērotas izmantošanai trauslās konstrukcijās. 

 ■ Ātri sacietē. 
 ■ Iespējams precīzi noteikt devu un izmantot taupīgi.
 ■ Laba vibrācijas izturība. 
 ■ Laba saķere ar dažādiem būvniecības materiāliem.
 ■ Kvalitatīvs rezultāts dažādos laika apstākļos sākot no 

-10 °C.
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli. 
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PENOSIL PREMIUM ELASTIC GUNFOAM ALL SEASON

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu 
un labāku rezultātu.
Aukstā laikā pirms darba uzsākšanas 
nepieciešams ļaut balonam sasilt siltā 
telpā vai sasildīt siltā ūdenī. Siltā ūdens 
vai gaisa temperatūra nedrīkst pārs-
niegt 30 °C.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemē-
rots PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemē-
rots PENOSIL Premium Foam 
Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrī-
šanai no nesacietējošām putām der 
mitrās tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL
Premium FoamGun P1.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz
+30 °C.
Aerosola balonu nedrīkst glabāt tem-
peratūrā virs +50 °C, siltuma avotu 
tuvumā un tiešos saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas
termiņš 18 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā,
sargāt no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu
ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Valkāt aizsargb-
rilles un cimdus.Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ar sacietējušām putām var darboties bez
jebkāda riska veselībai.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10-14

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30-40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā  +23 °C
+5 °C

stunda līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 20-25

Sacietējušu putu ugunsdrošība 
(DIN 4102-1)

B3

Apjoma samazināšanās % līdz 2

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepe līdz plīšanai (KRI001) % līdz 40

Spiediena izturība pie 10% defor-
mācijas (DIN 53421)

N/cm2 1,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60 

Temperatūras noturība pēc
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90 
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM FIRE RATED GUNFOAM B1

Augstas kvalitātes ar mazu vēlāku izple-
šanos profesionālas ugunsizturīgas putas 
kvalificētam celtniekam. Ugunsizturība 
atbilst Eiropas standartam EN 1366-4 un 
standartam DIN 4102-1. Klasificēts saskaņā 
ar standartu EN 13501-2:2007.

PIELIETOJUMS
 ■ Ugunsdrošu durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana. 
 ■ Cauruļu un vadu izejas caur konstrukciju. 

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā +5 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempe-
ratūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Sertificētas būvniecības putas ar augstu 
ugunsizturību.

 ■ Ar viendabīgu struktūru un mazu vēlāku izplešanos.
 ■ Ļoti laba saķere ar dažādiem būvniecības 

materiāliem.
 ■ Kvalitatīvs rezultāts dažādos laika apstākļos.
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS
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PENOSIL PREMIUM FIRE RATED GUNFOAM B1

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai 
piemērots PENOSIL Premium 
Foam Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai 
piemērots PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles 
tīrīšanai no nesacietējošām putām 
der mitrās tīrīšanas lupatiņas 
PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes.

Ugunsizturība testēta un klasificēta saskaņā ar Eiropas standartu 
EN 13501-2/2007:

Salaiduma dziļums, mm 100 100 100 100 200 200 200 200

Salaiduma platums, mm 40 30 20 10 40 30 20 10

EI, min 20 30 30 60 120 180 180 180

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 12-16

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30-40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C
+5 °C

stunda līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 25-30

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B1 

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 8

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas (DIN 53421)

N/cm2 2,5

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 12 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu 
un labāku rezultātu.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun P1.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL STANDARD GUNFOAM ALL SEASON

Būvniecības putas lietošanai visos gada-
laikos ar labas cenas un kvalitātes attiecību.

PIELIETOJUMS
 ■ Būvniecības detaļu un elementu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempe-
ratūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons,
saturs 680 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Labas aizpildīšanas īpašības.
 ■ Putas iekšdarbiem un ārdarbiem normālos 

apstākļos.
 ■ Laba saķere ar dažādiem būvniecības materiāliem. 
 ■ Izmantojamas ar putu pistoli. 

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS



PENOSIL STANDARD GUNFOAM ALL SEASON

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 12-16

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30-40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C
+5 °C

stunda līdz 12
līdz 24

Blīvums kg/m3 25-30

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3

Apjoma samazināšanās % līdz 2

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 40

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 10

Spiediena izturība pie 10% 
deformācijas (DIN 53421)

N/cm2 3

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ PISTOLES PUTAS

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu 
un labāku rezultātu.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun S1.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 12 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ EASYGUN

PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

Būvniecības putas ar kvalitatīvu struktūru 
un patentētu inovatīvu aplikatoru, kas 
nodrošina augstas kvalitātes rezultātu 
neizmantojot putu pistoli. 

PIELIETOJUMS
 ■ Durvju un logu uzstādīšana un blīvēšana.
 ■ Sienas paneļu, siltumizolācijas plātņu, jumta dakstiņu 
fiksēšana.

 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -10 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +23 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempe-
ratūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons,
 saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Ērta lietošana garantēta kā ar pistoli, tā arī ar 
komplektā esošo aplikatoru.

 ■ Unikāls patentēts aplikators dod iespēju panākt 
pistoļputu kvalitāti neizmantojot pistoli. 

 ■ Putas raksturo liela putu izplūde, precīza dozēšana 
un taupīga izmantošana. 

 ■ Viendabīga struktūra un maza izplešanās pēc 
izpūšanas.

 ■ Spiediena regulēšana ar aplikatoru ir viegla un ērta. 



SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ EASYGUN

PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas ter-
miņš 18 mēneši.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Lietošana ar EasyGun aplikatoru:
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī, 
noņemt adaptera aizbāzni. EasyGun 
aplikatoru novietot uz pudeles ventiļa, 
viegli spie-žot līdz tas nostiprinās. Pēc 
tam balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 
reizes. Lietošanas laikā pagriezt balonu 
otrādi un ar pirkstiem uzspiest uz Easy-
Gun aplikatora.

Lietošana ar putu pistoli: 
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās,
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes un pagriezt darba pozīcijā. Putu 
daudzumu regulē ar pistoles mēlīti.

Iepriekš samitrināta darba virsma nodro-
šina ātrāku putu sacietēšanu un labāku 
rezultātu.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL FoamGun P1..

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā.
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam Remover.
 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der mitrās 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA 

Virsma sausa minūte 10-14

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30-40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C 
+5 °C

stunda līdz 12
līdz 24

Blīvums (izpūšot ar pistoli) kg/m3 20 - 25

Blīvums (izpūšot ar EasyGun 
aplikatoru)

kg/m3 22 - 27

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B3

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % ca 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 10 

Spiediena izturība (izpūšot ar pistoli) N ca 95

Spiediena izturība (izpūšot ar 
EasyGun aplikatoru)

N ca 120 

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācijas koeficients RST,w dB 60 

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C -50 līdz +90
-65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.



SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS

PENOSIL PREMIUM FOAM un PREMIUM FOAM WINTER

Augstas kvalitātes ugunsdrošas putas ar ērtu 
salmiņa aplikatoru prasmīgam celtniekam.

PIELIETOJUMS
 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana.
 ■ Būvniecības elementu un detaļu uzstādīšana un blīvēšana
 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana izejas vietās
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā +5 °C līdz +30 °C, ziemas 
putām -10 °C līdz +30 °C, labāki rezultāti pie +20 °C tempe-
ratūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, ziemas
putām +5 °C līdz +30 °C, labāki rezultāti pie +20 °C tempe-
ratūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempera-
tūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

 ■ Viendabīga struktūra.
 ■ Labas aizpildīšanas īpašības.
 ■ Laba saķere ar dažādiem būvniecības materiāliem. 
 ■ Kvalitatīvs rezultāts dažādos laika apstākļos.
 ■ Izmantojams kopā ar komplektācijā esošo salmiņa 

aplikatoru.
 ■ Ērti lietojams.
 ■ Jauns, smalkāks salmiņš nodrošina labāku putu 

struktūru un lielāku putu izplūdi.
 ■ Jauns aizbāznis piemērots salmiņa pagaidu 

hermētiskai noslēgšanai darba pārtraukšanas 
gadījumā.

+5...+30 °C
Foam

–10...+30 °C
Foam Winter

KRĀSA

IEPAKOJUMS

 ■ 1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.
 ■ 650 ml aerosola balons,
saturs 500 ml, kārbā 12 baloni.
 ■ 520 ml aerosola balons,
saturs 340 ml, kārbā 12 baloni.

Augstas kvalitātes ugunsdrošas putas ar ērtu 



UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas 
termiņš 12 mēneši, ziemas putām 
18 mēneši.

PENOSIL PREMIUM FOAM un PREMIUM FOAM WINTER

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī. 
Uzgriezt aplikatoru (salmiņu) ar vītni
uz putu balona ventili. Pirms lietošanas 
balonu sakratīt vismaz 20 reizes, tad 
pagriezt aplikatoru uz leju un spiest 
uz aplikatora mēlītes. Putu daudzumu 
regulē ar aplikatora mēlīti. 

Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu
un labāku rezultātu.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai pie-
mērots PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai 
piemērots PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrī-
šanai no nesacietējošām putām der 
mitrās tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neturēt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa Foam
Foam Winter

minūte 12–16
10–14

Griešana 
(30 mm putu sloksne)

Foam
Foam Winter

minūte 30–40
30–35

Pilnīgi sacietējušā 
salaidumā

+23 °C Foam
+23 °C Foam Winter
+5 °C Foam
-5 °C Foam Winter

stunda līdz 18
līdz 12
līdz 24
līdz 24

Blīvums kg/m3 25–30

Sacietējušu putu 
ugunsdrošība 
(DIN 4102-1)

B3

Apjoma samazināšanās % līdz 2

Izplešanās pēc izpūšanas reizes 2–2,5

Sacietējušu putu 
uzliesmošana

°C 400

Stiepes izturība 
(BS 5241)

Foam
Foam Winter

N/cm2 12
15

Spiediena izturība 
pie deformācijas
(DIN 53421)

N/cm2 3

Siltumizolācijas spēja
VTT-S-01300-11

W/m·K 0,036

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C –50 līdz +90
–65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS



PENOSIL PREMIUM FIRE RATED FOAM B1

Augstas kvalitātes ugunsdrošas putas 
ar ērtu salmiņa aplikatoru. Ugunsizturība 
atbilst Eiropas standarta EN 1366-4 un 
standarta DIN 4102-1 prasībām. Klasificēts 
saskaņā ar standartu EN 13501-2:2007.

PIELIETOJUMS
 ■ Ugunsdrošu durvju uzstādīšana un blīvēšana
 ■ Cauruļu un vadu izeju blīvēšana
 ■ Ugunsizturīgu būvniecības konstrukciju fiksēšana un 
blīvēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempera-
tūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Sertificētas būvniecības putas ar augstu ugun-
sizturību.

 ■ Viendabīga struktūra.
 ■ Labas aizpildīšanas īpašības.
 ■ Laba saķere ar dažādiem būvniecības materiāliem. 
 ■ Izmantojams kopā ar komplektācijā esošo salmiņa 

aplikatoru.
 ■ Ērti lietojams.
 ■ Jauns, smalkāks salmiņš nodrošina labāku putu 

struktūru un lielāku putu izplūdi.
 ■ Jauns aizbāznis piemērots salmiņa pagaidu hermē-

tiskai noslēgšanai darba pārtraukšanas gadījumā.

KRĀSA

IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS



PENOSIL PREMIUM FIRE RATED FOAM B1

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī. 
Uzgriezt aplikatoru (salmiņu) ar vītni
uz putu balona ventili. Pirms lietošanas 
balonu sakratīt vismaz 20 reizes, tad 
pagriezt aplikatoru uz leju un spiest 
uz aplikatora mēlītes. Putu daudzumu 
regulē ar aplikatora mēlīti. 
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu
un labāku rezultātu.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai pie-
mērots PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai 
piemērots PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrī-
šanai no nesacietējošām putām der 
mitrās tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. 
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas
termiņš 12 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neturēt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 12–16

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30–40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C
+5 °C

stunda līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 25–30

Sacietējušu putu ugunsdrošība
(DIN 4102-1)

B1

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas reizes 2–2,5

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 12

Spiediena izturība pie (DIN 53421) N/cm2 3

Siltumizolācijas spēja VTT-S-01300-11 W/m·K 0,036

Temperatūras noturība pēc sacietēšanas ilglaicīgi
īslaicīgi

°C –50 līdz +90
–65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma, 
ja nav norādīts citādi.

Ugunsizturība testēta un klasificēta saskaņā ar Eiropas standartu
EN 13501-2/2007: 

Salaiduma dziļums, 
mm 100 100 100 100 200 200 200 200

Salaiduma platums, 
mm 40 30 20 10 40 30 20 10

EI, min 45 45 60 60 120 120 150 180

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS



PENOSIL STANDARD FOAM ALL SEASON

Būvniecības putas ar ērtu salmiņa 
aplikatoru, ar labas cenas un kvalitātes 
attiecību lietošanai visos gadalaikos.

PIELIETOJUMS
 ■ Atveru un dobumu aizpildīšana, salaidumu blīvēšana
 ■ Būvniecības konstrukciju uzstādīšana un blīvēšana
 ■ Cauruļu izolācija un piestiprināšana
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +10 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – tempera-
tūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz ūdens 
bāzes.

1000 ml aerosola balons,
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Labas aizpildīšanas īpašības.
 ■ Putas iekšdarbiem un ārdarbiem normālos 

apstākļos.
 ■ Laba saķere ar dažādiem būvniecības materiāliem. 
 ■ Izmantojamas kopā ar komplektācijā esošo

salmiņa aplikatoru.
 ■ Viegli lietojamas.
 ■ Jauns smalkāks salmiņš nodrošina labāku putu 

struktūru un lielāku putu izplūdi.
 ■ Jauns aizbāznis piemērots salmiņa pagaidu 

hermētiskai noslēgšanai darba pārtraukšanas 
gadījumā.

KRĀSA

IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS



PENOSIL STANDARD FOAM ALL SEASON

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. 
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas
termiņš 12 mēneši.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī. 
Uzgriezt aplikatoru (salmiņu) ar vītni
uz putu balona ventili. Pirms lietošanas 
balonu sakratīt vismaz 20 reizes, tad 
pagriezt aplikatoru uz leju un spiest 
uz aplikatora mēlītes. Putu daudzumu 
regulē ar aplikatora mēlīti. 
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu
un labāku rezultātu.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai pie-
mērots PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai 
piemērots PENOSIL Premium 
Foam Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrī-
šanai no nesacietējošām putām der 
mitrās tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neturēt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. 
Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietie-
košu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Ar sacietējušām putām var darboties bez jebkāda riska veselībai.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 12–16

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30–40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā +23 °C
+5 °C

stunda līdz 18
līdz 24

Blīvums kg/m3 25–30

Sacietējušu putu ugunsdrošība 
(DIN 4102-1)

B3

Apjoma samazināšanās % līdz 2

Izplešanās pēc izpūšanas % 2–2,5

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 12

Spiediena izturība pie (DIN 53421) N/cm2 3

Siltumizolācijas spēja
VTT-S-01300-11

W/m·K 0,036

Temperatūras noturība pēc 
sacietēšanas

ilglaicīgi
īslaicīgi

°C –50 līdz +90
–65 līdz +130

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ MONTĀŽAS PUTAS │ CAURUĻU MONTĒŠANAS PUTAS



IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

PENOSIL GENERAL SILICONE

Inovatīvs neitrāls hermētiķis, kas sevī 
apvieno labākās silikona un līmes īpašības.

 ■ Daudzfunkcionāls 100% silikons, izmantojams kā 
vairāku silikonu aizvietotājs.

 ■ Labas līmējošas īpašības.
 ■ Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Piemērots izmantošanai viegli sārmainām, skābām 

un metāla virsmām.
 ■ Neizraisa krāsas izmaiņas ne marmoram, ne citām 

dabīgā akmens pamatnēm.
 ■ Neizraisa koroziju metālam.
 ■ Sacietējušam ļoti laba temperatūras izturība 

(-60 °C līdz +200 °C).
 ■ Sacietējot nesaraujas.
 ■ Pastāvīgi elastīgs.
 ■ Izturīgs pret pelējumu, UV stariem, mitrumu un 

atmosfēras apstākļiem.
 ■  Izturīgs pret 95% slāpekļskābi, 96% sērskābi un 

32% sālsskābi.

PIELIETOJUMS
 ■ Vispārējie būvniecības un remonta darbi.
 ■ Iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrās un sausās telpās.
 ■ Visi apdares, blīvēšanas, stiklošanas un ventilācijas darbi 
 ■ Blīvēšana un hermetizēšana jumta un fasādes darbos.
 ■ Spoguļu, ornamentu, līstu u.c. uzstādīšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +45 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem 
ūdens, blīvēšanai.

 ■ Neizmantot kā līmi fasādes darbos.
 ■ Nevar krāsot.

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.
 ■ 600 ml folija iepakojums,
20 gab. kārbā.

KRĀSA 
plastmasas kārtridžs

folija iepakojums



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta.
 Ar sacietējušu silikona hermētiķi var darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +25 °C tempe-
ratūrā.

PENOSIL GENERAL SILICONE

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 16–20

Sacietēšanas ātrums mm/24 h ca. 2–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B)
bezkrāsas

g/cm³
1,01

krāsaini 1,21

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868)
bezkrāsas 34

krāsaini 36

Kustībspēja % ca. 25

Temperatūras izturība
ilglaicīgi

˚C
–60 līdz +180

īslaicīgi līdz +200

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas
nenokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu neietekmētu mehānisks sma-
gums. Neizmantot temperatūrā zemākā 
par +5 °C.
310 ml plastmasas kārtridžs: 
patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona vir-
zīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar aplikatoru silikona-
pistolē un piepildīt uzgali ar silikonu, 
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot vien-
mērīgi pistoles mēlīti un uzgali nepārt-
raukti virzot pa salaidumu. Pēc silikona 
uzklāšanas, izlīdzināt virsējo kārtu ar 
silikona lāpstiņu, noņemot lieko silikonu. 
600 ml folija iepakojums: 
atvērt pistoles dozēšanas uzgali, ies-
tumt iepakojumu pistolē un atvērt tā 
dozatora puses galu, noņemot stiprinā-
juma skavu. Uzlikt uz atvērto galu dozē-
šanas uzgali un pēc tam uzgriezt vāciņu.
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot at-
kārtoti un vienmērīgi pistoles mēlīti un 
uzgali ne-pārtraukti virzot pa salaidumu. 
Pēc silikona uzklāšanas, izlīdzināt to 
ar silikona lāpstiņu un Noņemt lieko 
silikonu. 

IESAKĀM
310 ml kārtridža gadījumā
patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun 310 ml.

600 ml folija iepakojuma 
gadījumā PENOSIL Sealant 
Manual Gun 600 ml vai 
PENOSIL Sealant Pneumatic 
Gun 300-600 ml.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 



KRĀSA 
plastmasas kārtridžs

folija iepakojums

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SILICONE

Ar plašu izmantošanas spektru neitrāls 
silikona hermētiķis ar labām apstrādāšanas 
un izcilām saķeres īpašībām.

 ■ Blīvēšana un hermetizēšana iekšdarbos un āra 
darbos. 

 ■ Piemērots izmantošanai viegli sārmainām un 
metāla virsmām.

 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Laba saķere ar vairumu būvniecības materiāliem, 

piemēram, dažādi akmens, metāla un koka 
materiāli, stikla un plastmasas virsmas.

 ■ Laba saķere arī ar porainām virsmām.
 ■ Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Iespējams ilgi apstrādāt.
 ■ Sacietējušā stāvoklī elastīgs arī ekstremālās 

temperatūrās (-40 °C līdz +100 °C). 
 ■ Izturīgs pret pelējumu, UV stariem un mitrumu.
 ■ Ar ilgu derīguma termiņu.
 ■ Sacietējot nesaraujas.

PIELIETOJUMS
 ■ Savienojumu blīvēšana un hermetizēšana arī virsmām, kur 
skāba silikona hermētiķa izmantošana nav iespējama.

 ■ Vispārējie būvniecības un remonta darbi.
 ■ Iekšdarbiem un ārdarbiem, mitrās un sausās telpās.
 ■ Visi apdares, blīvēšanas, stiklošanas un ventilācijas darbi.
 ■ Logu un durvju rāmju blīvēšana un hermetizēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem 
ūdens, blīvēšanai.

 ■ Nevar krāsot.

IEPAKOJUMS

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.
 ■ 600 ml folija iepakojums,
20 gab. kārbā.
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PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SILICONE

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 13–15

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2,5–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B)
bezkrāsas g/cm³ 0,99

krāsaini 1,26

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868)
bezkrāsas 25±2

krāsaini 35±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
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IESAKĀM
310 ml kārtridža gadījumā
patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun 310 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot 
tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium 
Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, 
hermētiķa mīkstināšanai izmantojot līdzekli 
PENOSIL Premium Silicone Remover. 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas
nenokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu neietekmētu mehānisks sma-
gums. Neizmantot temperatūrā zemākā 
par +5 °C.
310 ml plastmasas kārtridžs: 
patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona vir-
zīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar aplikatoru silikona-
pistolē un piepildīt uzgali ar silikonu, 
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot vien-
mērīgi pistoles mēlīti un uzgali nepārt-
raukti virzot pa salaidumu. Pēc silikona 
uzklāšanas, izlīdzināt virsējo kārtu ar 
silikona lāpstiņu, noņemot lieko silikonu. 
600 ml folija iepakojums: 
atvērt pistoles dozēšanas uzgali, ies-
tumt iepakojumu pistolē un atvērt tā 
dozatora puses galu, noņemot stiprinā-
juma skavu. Uzlikt uz atvērto galu dozē-
šanas uzgali un pēc tam uzgriezt vāciņu.
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot at-
kārtoti un vienmērīgi pistoles mēlīti un 
uzgali ne-pārtraukti virzot pa salaidumu. 
Pēc silikona uzklāšanas, izlīdzināt to 
ar silikona lāpstiņu un Noņemt lieko 
silikonu. 

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
18 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +25 °C tempe-
ratūrā.

IESAKĀM
310 ml kārtridža gadījumā
patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun 310 ml.

600 ml folija iepakojuma 
gadījumā PENOSIL Sealant 
Manual Gun 600 ml vai 
PENOSIL Sealant Pneumatic 
Gun 300-600 ml.



PENOSIL PREMIUM UNIVERSAL SILICONE

Vispārējā būvniecības jomā plaši izman-
tojams skābs silikona hermētiķis ar labām 
saķeres un apstrādes īpašībām.

 ■ Blīvē un hermetizē.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Iespējams ilgi apstrādāt.
 ■ Laba saķere ar metālu, stiklu, stiklotām virsmām, 

keramikas flīzēm, vairumu plastmasām un lielāku 
daļu krāsām.

 ■ Elastīgs.
 ■ Izturīgs pret UV stariem un mitrumu.
 ■ Sacietējot nesaraujas.

PIELIETOJUMS
 ■ Savienojumu blīvēšana un hermetizēšana iekšdarbos un 
ārdarbos.

 ■ Vispārējie būvniecības un remonta darbi.
 ■ Mitras un sausas telpās.
 ■ Visi apdares, blīvēšanas, stiklošanas un ventilācijas darbi.
 ■ Logu un durvju rāmju, apgaismojuma paneļu, vitrīnu 
blīvēšana. 

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Neporainas virsmas jātīra ar šķīdinātāju un tīru, 
neplūksnājošu kokvilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, sausu lupatiņu.

KRĀSA 
plastmasas kārtridžs

folija iepakojums

IEPAKOJUMS

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.
 ■ 600 ml folija iepakojums,
20 gab. kārbā. 
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DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
18 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā.

PENOSIL PREMIUM UNIVERSAL SILICONE

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B)
bezkrāsas g/cm³ 0,96

krāsaini 1,08

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868)
bezkrāsas 20±2

krāsaini 26–30±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu.
 ■ Neizmantot saskarē ar šķiedru cementu, apmetumu un javu.
 ■ Neizmantot saskarē ar metāliem, piemēram, svinu, varu, misiņu, cinku.
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem ūdens, blīvēšanai.
 ■ Nav saķeres ar polikarbonātiem (šūnu un viļņotais) un organisko stiklu (PMMA).
 ■ Nevar krāsot.
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IESAKĀM
310 ml kārtridža gadījumā
patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun 310 ml.

600 ml folija iepakojuma 
gadījumā PENOSIL Sealant 
Manual Gun 600 ml vai 
PENOSIL Sealant Pneumatic 
Gun 300-600 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas
nenokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu neietekmētu mehānisks sma-
gums. Neizmantot temperatūrā zemākā 
par +5 °C.
310 ml plastmasas kārtridžs: 
patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona vir-
zīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar aplikatoru silikona-
pistolē un piepildīt uzgali ar silikonu, 
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot vien-
mērīgi pistoles mēlīti un uzgali nepārt-
raukti virzot pa salaidumu. Pēc silikona 
uzklāšanas, izlīdzināt virsējo kārtu ar 
silikona lāpstiņu, noņemot lieko silikonu. 
600 ml folija iepakojums: 
atvērt pistoles dozēšanas uzgali, ies-
tumt iepakojumu pistolē un atvērt tā 
dozatora puses galu, noņemot stiprinā-
juma skavu. Uzlikt uz atvērto galu dozē-
šanas uzgali un pēc tam uzgriezt vāciņu.
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot at-
kārtoti un vienmērīgi pistoles mēlīti un 
uzgali ne-pārtraukti virzot pa salaidumu. 
Pēc silikona uzklāšanas, izlīdzināt to 
ar silikona lāpstiņu un Noņemt lieko 
silikonu. 



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM SANITARY SILICONE

Skābs, pret pelējumu izturīgs silikona 
hermētiķis blīvēšanas un hermetizēšanas 
darbiem sanitārajās telpās.

 ■ Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Satur fungicīdus.
 ■ Izturīgs pret pelējumu, UV stariem, mitrumu un 

atmosfēras apstākļiem.
 ■ Iespējams ilgi apstrādāt.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Laba saķere ar stiklu, stiklotām virsmām, 

keramikas flīzēm, vairumu plastmasām, metālu un 
lielāku daļu krāsām.

 ■ Elastīgs.
 ■ Ar ilgu derīguma termiņu.
 ■ Sacietējot nesaraujas.

310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Savienojumu blīvēšana un hermetizēšana iekšdarbos.
 ■ Izlietņu, vannu, dušas kabīņu savienojumu blīvēšana un 
hermetizēšana.

 ■ Ūdensapgādes, kanalizācijas un PVC cauruļu blīvēšana. 
 ■ Stiklošanas darbi.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Neporainas virsmas jātīra ar šķīdinātāju un tīru, 
neplūksnājošu kokvilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, sausu lupatiņu.
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DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
18 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas 
nenokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu neietekmētu mehānisks sma-
gums. Neizmantot temperatūrā zemākā 
par +5 °C.

Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona 
virzīšanai. Uzgali iegriezt 45° leņķī 
tā, lai izveidotos dozēšanai nepiecie-
šamā atvere. Ievietot patronu kopā ar 
uzgali pistolē un piepildīt uzgali ar sili-
konu, atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot atkār-
toti un vienmērīgi pistoles mēlīti un 
uzgali nepārtraukti virzot pa salaidumu. 
Pēc silikona uzklāšanas, izlīdzināt to ar 
silikona lāpstiņu. Noņemt lieko silikonu.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai 
izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt 
mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL 
Premium Silicone Remover. 

PENOSIL PREMIUM SANITARY SILICONE

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu, 
šķiedru cementu un javu.

 ■ Neizmantot saskarē ar metāliem, piemēram, svinu, varu, misiņu, cinku.
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem ūdens, blīvēšanai.
 ■ Nav saķeres ar polikarbonātiem (šūnu un viļņotais) un organisko stiklu (PMMA).
 ■ Nevar krāsot.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B)
bezkrāsas g/cm³ 0,96

krāsaini 1,08

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868)
bezkrāsas 20±2

krāsaini 26–30±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.
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KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SANITARY SILICONE

Ķīmiski neitrāls silikona hermētiķis ar labām 
saķeres īpašībām un ilgu uzglabāšanas 
laiku, kas paredzēts blīvēšanas un hermeti-
zēšanas darbiem sanitārajās telpās.

 ■ Izturīgs pret pelējumu, UV stariem un mitrumu.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Sacietējušā stāvoklī elastīgs arī ekstremālās 

temperatūrās (-40 °C līdz +100 °C). 
 ■ Ar vāju smaržu.
 ■ Laba saķere ar vairumu būvniecības materiāliem, 

piemēram, dažādiem akmens, metāla un koka 
materiāliem, stikla un plastmasas virsmām.

 ■ Laba saķere arī ar porainām virsmām.
 ■ Ļoti labi apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Piemērots izmantošanai metāla virsmās un 

sārmainiem materiāliem, kā betons, java, eternīts.
 ■ Ar ilgu derīguma termiņu.
 ■ Sacietējot nesaraujas.

 ■ 140 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Savienojumu blīvēšana un hermetizēšana iekšdarbos.
 ■ Izlietņu, vannu, dušas kabīņu savienojumu blīvēšana un 
hermetizēšana.

 ■ Ūdensapgādes, kanalizācijas un PVC cauruļu blīvēšana. 
 ■ Stiklošanas darbi.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Neporainas virsmas jātīra ar šķīdinātāju un tīru, 
neplūksnājošu kokvilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, sausu lupatiņu.
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DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 
18 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas
nenokļūtu netīrumi un salaiduma vir-
sējo virsmu neietekmētu mehānisks 
smagums.

Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona 
virzīšanai. Uzgali iegriezt 45° leņķī tā,
lai izveidotos dozēšanai nepieciešamā
atvere. Ievietot patronu kopā ar uzgali
pistolē un piepildīt uzgali ar silikonu,
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. Ieva-
dīt silikonu salaidumā, spiežot atkārtoti
un vienmērīgi pistoles mēlīti un uzgali 
nepārtraukti virzot pa salaidumu. Pēc 
silikona uzklāšanas, izlīdzināt to ar sili-
kona lāpstiņu un noņemt lieko masu. 

PENOSIL PREMIUM NEUTRAL SANITARY SILICONE

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem ūdens, blīvēšanai.
 ■ Neizmantot kā stikla līmi fasādes darbiem. 
 ■ Saskaroties ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmors, granīts, kvarcīts, 
var radīt traipus uz akmens.

 ■ Nevar krāsot.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 13–15

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2,5–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B)
bezkrāsas g/cm³ 0,99

krāsaini 1,26

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868)
bezkrāsas 25±2

krāsaini 35±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM GREENHOUSE SILICONE

Neitrāls silikona hermētiķis, ar lieliskām 
saķeres īpašībām, izturīgs pret atmosfēras 
iedarbību. 

 ■ Izturīgs pret atmosfēras iedarbību.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Ar ilgu apstrādes laiku.
 ■ Sacietējušā stāvoklī elastīgs arī ekstremālās 

temperatūrās (-40 °C līdz +100 °C). 
 ■ Laba saķere ar stiklu, koku, dažādām metāla 

un akmens virsmām, dažādām plastmasas, 
keramiskām flīzēm, lakotām, krāsotām un 
piesūcinātām virsmām. 

310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Siltumnīcas un ziemas dārza stiklošanas darbiem.
 ■ Logu un durvju rāmju blīvēšana un hermetizēšana. 
 ■ Organiskā stikla, šūnu un viļņotas plastmasas vai citu 
polikarbonāta konstrukciju blīvēšana un hermetizēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +25 °C tempe-
ratūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt 
sausai. Neporainas virsmas jātīra ar 
šķīdinātāju un tīru, neplūksnājošu kok-
vilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, 
sausu lupatiņu. Jānodrošina pietie-
koša ventilācija visās salaiduma vietās. 
Sacietēšanas laikā jāraugās, lai uz 
materiāla virsmas nenokļūtu netīrumi 
un salaiduma virsējo virsmu neietek-
mētu mehānisks smagums.

Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona 
virzīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izvei-
dotos dozēšanai nepieciešamā atvere. 
Ievietot patronu kopā ar uzgali pistolē 
un piepildīt uzgali ar silikonu, atkār-
toti piespiežot pistoles mēlīti. Ievadīt 
silikonu salaidumā, spiežot atkārtoti 
un vienmērīgi pistoles mēlīti un uzgali 
nepārtraukti virzot pa salaidumu. Pēc 
silikona uzklāšanas, izlīdzināt to ar sili-
kona lāpstiņu. Noņemt lieko silikonu. 

PENOSIL PREMIUM GREENHOUSE SILICONE

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu, 
šķiedru cementu un javu, jo žūstot izdalās etiķskābe.

 ■ Neizmantot saskarē ar metāliem, piemēram, svinu, varu, misiņu, cinku, jo var 
veidoties korozija.

 ■ Nav krāsojams.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 3–4

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 0,99

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868) 25±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM AQUARIUM SILICONE

Ar lieliskām mehāniskām īpašībām un 
augstu sacietēšanas ātrumu, sārmains 
silikona hermētiķis, paredzēts izmantošanai 
akvāriju būvniecībā un hermetizēšana kā
arī dažādos ražošanas risinājumos.

 ■ Sacietējis pilnīgi nekaitīgs dzīviem organismiem.
 ■ Piemērots izmantošanai arī virsmās, kurām ir 

saskare ar pārtikas produktiem.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Ļoti laba saķere ar vairākiem neporainiem silikāta 

materiāliem, piemēram, stiklu, ķieģeļiem, keramiku, 
emalju, glazētām flīzēm un klinkeru, piesūcinātu, 
lakotu vai krāsotu koku; vairākām plastmasām kā 
epoksīdi, poliesteri un lamināts.

 ■ Ātri žūst.
 ■ Izcili apstrādājams.

310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Akvāriju būvniecība.
 ■ Baseinu un ūdensparku salaidumu blīvēšana un 
hermetizēšana.

 ■ Terāriju u.c. stikla konstrukciju blīvēšana un hermetizēšana. 
 ■ Salaidumu, kuriem nepieciešama liela mehāniska 
sprieguma izturība, blīvēšana.

 ■ Blīvēšanas darbi pārtikas rūpniecībā.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Pirms akvārija piepildīšanas ar ūdeni, hermētiķim jābūt 
pilnīgi sacietējušam.

 ■ Pēc nožūšanas silikons nav indīgs dzīviem organismiem.
 ■ Piemērots akvāriju hermetizēšanai saskaņā ar standartu 
DIN 32622, maksimālam akvārija lielumam 200x60x60 cm 
izmantojot atbilstošu klasi.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +25 °C tempe-
ratūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Neporainas virsmas jātīra ar šķīdi-
nātāju un tīru, neplūksnājošu kokvilnas
lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas pirms tā 
iztvaikošanas jānotīra ar tīru, sausu 
lupatiņu. Jānodrošina pietiekoša venti-
lācija visās salaiduma vietās. Sacietē-
šanas laikā jāraugās, lai uz materiāla 
virsmas nenokļūtu netīrumi un salai
duma virsējo virsmu neietekmētu me-
hānisks smagums. Neizmantot tempe-
ratūrā zemākā par +5 °C.

Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona 
virzīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izvei-
dotos dozēšanai nepieciešamā atvere. 
Ievietot patronu kopā ar uzgali pistolē 
un piepildīt uzgali ar silikonu, atkārtoti
un vienmērīgi piespiežot pistoles mēlīti.
Ievadīt silikonu salaidumā, spiežot vien-
mērīgi pistoles mēlīti un uzgali nepārt-
raukti virzot pa salaidumu. Pēc silikona 
uzklāšanas, izlīdzināt virsējo kārtu ar 
akrila lāpstiņu. Noņemt lieko silikonu.

PENOSIL PREMIUM AQUARIUM SILICONE

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 3–4

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,02

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868) 20±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu, 
šķiedru cementu un javu, jo žūstot izdalās etiķskābe.

 ■ Neizmantot saskarē ar metāliem, piemēram, svinu, varu, misiņu, cinku, jo 
var veidoties korozija.

 ■ Nav krāsojams.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP SILICONE 

Ķīmiski neitrāls vienkomponenta silikona 
hermētiķis ar paaugstinātu ugunsizturību, 
kas paredzēts ugunsizturīgu savienojumu 
blīvēšanai. Materiāls atbilst būvmateriālu 
klases DIN 4102-B1 prasībām DIN 4102-1 : 
pēc 1998-05 un tam ir izsniegts sertifikāts
376-012/09.

 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Elastīgs.
 ■ Bez šķīdinātāja.
 ■ Izturīgs pret UV stariem un atmosfēras iedarbību.
 ■ Piemērots izmantošanai viegli sārmainām un 

metāla virsmām, neizraisa koroziju.
 ■ Laba saķere ar lielāku daļu būvmateriāliem, 

piemēram, stiklu, ķieģeļiem, keramiku, emalju, 
glazētām flīzēm un klinkeru, kā arī piesūcinātu, 
lakotu vai krāsotu koku un plastmasu, piemēram, 
PVC, epoksīdiem, poliesteriem, poliakrilātiem. 

310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Ugunsdrošu durvju apdare.
 ■ Hermetizēšana būvniecībā un ražošanā vietās, kur 
nepieciešama liela ugunsizturība.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām, veciem hermētiķiem, eļļas un vaļīgām daļām.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI



LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt 
sausai. Neporainas virsmas jātīra ar 
šķīdinātāju un tīru, neplūksnājošu kok-
vilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, 
sausu lupatiņu.

Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali silikona 
virzīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izvei-
dotos dozēšanai nepieciešamā atvere. 
Ievietot patronu kopā ar uzgali pistolē 
un piepildīt uzgali ar silikonu, atkār-
toti piespiežot pistoles mēlīti. Ievadīt 
silikonu salaidumā, spiežot atkārtoti 
un vienmērīgi pistoles mēlīti un uzgali 
nepārtraukti virzot pa salaidumu. Pēc 
silikona uzklāšanas, izlīdzināt to ar sili-
kona lāpstiņu. Noņemt lieko masu. 

PENOSIL PREMIUM FIRESTOP SILICONE 

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu, 
kvarcītu, jo var veidot traipus.

 ■ Neizmantot fasādes stikla paneļu līmēšanā. 
 ■ Var zaudēt krāsu saskarē ar dažām plastmasām, piemēram, EPDM un 
neoprēnu.

 ■ Nevar krāsot.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 25

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2,5–3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija 
mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,5

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868) 25±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +100

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Sacietēšanas laikā izdalās metanols, kuru nedrīkst ieelpot ilgākā laika posmā vai lielā koncent-
rācijā. Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā 
vietā. Izvairīties no silikona nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, 
uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā 0 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu hermētiķi var noņemt mehāniski, hermētiķa mīkstināšanai 
izmantojot līdzekli PENOSIL Premium Silicone Remover. 



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM ACRYLIC SEALANT

Uz ūdens bāzes augstas kalitātes universāls 
akrila hermētiķis, mazkustīgu spraugu un 
savienojumu aizpildīšanai.

 ■ Ērti lietot.
 ■ Tiksotropisks, salaidumā neizplūst.
 ■ Spilgti balts.
 ■ Ar vāju smaržu.
 ■ Veido plastisku savienojumu.
 ■ Var krāsot.
 ■ Laba saķere ar vairumu būvmateriāliem.
 ■ Mitrumizturīgs pēc 5 stundām no uzklāšanas brīža.
 ■ Ar augstu UV staru izturību.

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.
 ■ 600 ml folija iepakojums, 
20 gab. kārbā.

IEPAKOJUMS

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

PIELIETOJUMS
 ■ Sienas spraugu un savienojumu aizpildīšana.
 ■ Logu rāmju un starpsienu salaidumu aizpildīšana.
 ■ Savienojumu starp ģipša plātnēm un skrūvju caurumu 
aizpildīšana.

 ■ Virsmas defektu labošana pirms krāsošanas.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām, veciem hermētiķiem un eļļas.



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā 0 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā. Īslaicīga aukstuma izturība 
10 dienas temperatūrā līdz -18 °C.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau
sai. Porainus materiālus ieteicams vis-
pirms gruntēt ar ūdeni 1:2 atšķaidītu 
akrilu. Jānodrošina pietiekoša venti-
lācija visās salaiduma vietās. Sacietē-
šanas laikā jāraugās, lai uz materiāla 
virsmas nenokļūtu netīrumi un salai
duma virsējo virsmu neietekmētu me-
hānisks smagums. Neizmantot tempe-
ratūrā zemākā par +5 °C.
310 ml plastmasas kārtridžs:
patronas vītņoto galu atgriezt un uzg
riezt virsū montāžas uzgali akrila vir-
zīšanai. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos 
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar uzgali pistolē un 
piepildīt uzgali ar akrilu, atkārtoti un
vienmērīgi piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt akrilu salaidumā, spiežot vien-
mērīgi pistoles mēlīti un uzgali nepārt-
raukti virzot pa salaidumu. Pēc akrila 
uzklāšanas, izlīdzināt virsējo kārtu ar 
akrila lāpstiņu. Noņemt lieko akrilu. 
600 ml folija iepakojums: 
atvērt pistoles dozēšanas uzgali, ies-
tumt iepakojumu pistolē un atvērt tā 
dozatora puses galu, noņemot stipri-
nājuma skavu. Uzlikt uz atvērto galu 
dozēšanas uzgali un pēc tam uzgriezt
vāciņu. Ievadīt akrilu salaidumā, spie-
žot atkārtoti un vienmērīgi pistoles mē-
līti un uzgali nepārtraukti virzot pa salai-
dumu. Pēc akrila uzklāšanas, izlīdzināt 
to ar silikona lāpstiņu un noņemt lieko 
masu. 

Maksimālais salaiduma apjoms 
30x20 mm, lielāku salaidumu gadīju-
mos salaidums jāklāj divos slāņos, 
ļaujot pirmajam slānim pilnīgi nožūt 
(ievērot žūšanas ātrumu 2,5-3 mm/
diennaktī). Var krāsot pēc pilnīgas 
nožūšanas, kura ilgums atkarīgs no 
salaiduma izmēriem (ievērot žūšanas 
ātrumu 2,5-3 mm/diennaktī). Krāsojot
ātrāk, akrila žūšana var radīt krāsas 
plaisāšanu.

PENOSIL PREMIUM ACRYLIC SEALANT

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Nav piemērots savienojumos ar ievērojamu kustīgumu (vairāk kā 8% no 
savienojuma platuma).

 ■ Nav piemērots salaidumos, kas ir nepārtrauktā kontaktā ar ūdeni.
 ■ Nav piemērots izmantošanai savienojumā ar bitumena virsmām.
 ■ Slikta saķere ar stiklu un dažām plastmasām.
 ■ Atklātās metāla virsmās var radīt koroziju.
 ■ Sacietējis nav slīpējams kā špaktele.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 8-10

Sacietēšanas ātrums mm/24h 2,5–3

Sacietēšanas sistēma žūst

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,65

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Stiepe līdz plīšanai (ISO 8339) % 85 

Cietība (Shore A) (ISO 868) 36±2 

Saraušanās salaidumā % 7–10

Temperatūras izturība ˚C -30 līdz +75

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SILIKONI

IESAKĀM
310 ml kārtridža gadījumā patronpistoli
PENOSIL Sealant Manual Gun 310 ml.

600 ml folija iepakojuma gadījumā PENOSIL 
Sealant Manual Gun 600 ml vai PENOSIL 
Sealant Pneumatic Gun 300-600 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Rokas un darbarīkus uzreiz mazgāt ar ūdeni.
 ■ Sacietējušu hermētiķi vispirms noņemt mehāniski, 
pēc tam ar mitru lupatiņu.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM BITUM SEALANT

Uz bitumena bāzes plastiski elastīga
šķīdinātāju saturoša blīvēšanaas pasta 
jumtu remontam un hermetizēšanai.

 ■ Veidojoties saķērei, atri kļūst sausa.
 ■ Lietus un ledus izturīgs uzreiz pēc uzklāšanas.
 ■ Saderīga ar bitumena materiāliem, sārmainām 

virsmām un metāliem.
 ■ Izmantojama mitrās virsmās.
 ■ Kušanas temperatūra virs 100 °C.
 ■ Aukstumā nekļūst trausla.
 ■ Var izmantot arī vertikālās šuvēs.
 ■ Izturīga pret atšķaidītu skābju, sārmu, izplūdes 

gāzu un laika apstākļu ietekmi.
 ■ Ar augstu izturību pret plīšanu.

PIELIETOJUMS
 ■ Jumta un skursteņu savienojuma šuvju blīvēšana.
 ■ Bitumena plākšņu vai savienojumu starp ruļļiem blīvēšanai.
 ■ Mazu sūču un vaļēju plaisu labošana plakanajiem jumtiem.
 ■ Starp metāla plāksnēm esošo šuvju sūču lāpīšanai.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +30 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no taukiem, eļļas, putekļiem un 
vaļīgām daļiņām.

 ■ Neporainas virsmas jātīra ar šķīdinātāju un tīru, 
neplūksnājošu kokvilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, sausu lupatiņu.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mē-
neši no izgatavošanas datuma. Glabāt 
noslēgtā oriģināliepakojumā sausā 
vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Neporainas virsmas jātīra ar 
šķīdinātāju un tīru, neplūksnājošu kok-
vilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, 
sausu lupatiņu. Ļoti porainas virsmas 
nepieciešams vispirms nedaudz jāsa-
mitrina.
Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali hermētiķa 
virzīšanai. Uzgali iegriezt 45° leņķī tā, 
lai izveidotos dozēšanai nepieciešamā 
atvere. Ievietot patronu kopā ar uzgali 
pistolē un piepildīt uzgali ar hermētiķi,
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti. 
Ievadīt hermētiķi salaidumā, spiežot
atkārtoti un vienmērīgi pistoles mēlīti 
un uzgali nepārtraukti virzot pa salaidu-
mu. Pēc hermētiķa uzklāšanas, izlīdzi-
nāt to ar silikona lāpstiņu un noņemt 
lieko masu. Dažos gadījumos virsmas 
izlīdzināšanai ērtāk izmantot špakteles 
lāpstiņu. 
Jānodrošina pietiekoša ventilācija visās 
salaiduma vietās. Sacietēšanas laikā
jāraugās, lai uz materiāla virsmas ne-
nokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu ieietekmētu mehānisks smagums. 

TĪRĪŠANA
Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas 
Penosil Premium Cleaning Wipes. 
Sacietējušu hermētiķi var noņemt tikai mehāniski.

IESAKĀM
Silikonpistoli Penosil Sealant
Manual Gun 310 ml.

PENOSIL PREMIUM BITUM SEALANT

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 3–4

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,02

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Cietība (Shore A) (ISO 868) 22±2

Temperatūras izturība ˚C –35 līdz +110

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM ALL WEATHER SEALANT

Šķīdinātāju saturošs uz sintētiskās gumijas 
bāzes pret ūdeni un pelējumu izturīgs 
hermētiķis, kuru iespējams izmantot par 
lietus laikā caurumu un plaisu tūlītējai 
blīvēšanai. Saķere arī ar mitrām un nedaudz 
eļļainām neporainām virsmām.

 ■ Universāls izmantošanai gan telpās, gan ārā.
 ■ Augsta elastība.
 ■ Krāsojams.
 ■ Noturīgs pret pelējumu, UV stariem un laika apstākļiem.
 ■ Nesatur silikonu (uz sintētiskās gumijas bāzes).
 ■ Iespējams apstrādāt arī pēc sacietēšanas.
 ■ Tiksotropisks.
 ■ Caurspīdīgs un nemanāms.
 ■ Iespējams izmantot uz vara virsmām un saskarē ar 

bitumenu.
 ■ Laba saķere ar vairumu materiāliem, piemēram, 

ķieģeļiem, betonu, ģipsi, koku, metālu, stiklu un 
dažādām plastmasām.

 ■ Saķere arī ar mitrām un nedaudz eļļainām neporainām 
virsmām, bet porainām virsmām, lai iegūtu labāku 
saķeri, jābūt sausām.

 ■ Ar ilgu uzglabāšanas laiku.

PIELIETOJUMS
 ■ Jumta labošanas darbi.
 ■ Blīvēšana un hermetizēšana fasādes darbos.
 ■ Stiklošanas darbi.
 ■ Uzbriešanas un savienojuma šuvju blīvēšana un 
hermetizēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra -5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem un vaļīgām daļiņām.
 ■ Porainām virsmām jābūt sausām un tīrām no eļļas.

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Ugunsnedrošs. Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem 
nepieejamā vietā. Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam 
iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. 
Ar sacietējušu hermētiķi var darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 
24 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tem-
peratūrā. Temperatūra arī īslaicīgi 
nedrīkst pārsniegt +60 °C. Produkts 
ir sala izturīgs.
Neuzglabāt atklāta uguns vai aktīva
siltuma avota tuvumā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Produktu pirms lietošanas glabāt
vismaz 24 h istabas temperatūrā.
Virsmām jābūt tīrām no taukiem,
eļļas, putekļiem un vaļīgām daļiņām. 
Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali hermētiķa 
virzīšanai. Uzgali iegriezt 45° leņķī 
tā, lai izveidotos dozēšanai nepiecie-
šamā atvere. Ievietot patronu kopā 
ar uzgali pistolē un piepildīt uzgali ar 
hermētiķi, atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Ievadīt hermētiķi salaidumā, 
spiežot atkārtoti un vienmērīgi pisto-
les mēlīti un uzgali nepārtraukti virzot 
pa salaidumu. Pēc hermētiķa uzklāša-
nas, izlīdzināt to ar silikona lāpstiņu un 
noņemt lieko masu.
Sacietēšanas laikā jānodrošina pie-
tiekoša ventilācija un jāraugās, lai uz 
materiāla virsmas nenokļūtu netīrumi 
un salaiduma virsējo virsmu ieietek-
mētu mehānisks smagums.
Pēc izžūšanas virsma paliek nedaudz 
lipīga. Šuves, intensīvi saskaroties ar 
ūdeni, var nokrāsoties dzeltenas, taču 
tas nemazina materiāla kvalitāti. 
Izžuvušu virsmu iespējams krāsotar
pārdošanā esošām krāsām un lakām. 
Līdz galam nenožuvušas virsmas 
krāsošana var ietekmēt hermētiķa 
žūšanu, ja izmanto šķīdinātājus satu-
rošas krāsas.

PENOSIL PREMIUM ALL WEATHER SEALANT

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 15–20

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 1–2

Sacietēšanas sistēma žūst šķīdinātāja iztvaikošanas 
rezultātā

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 0,95

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Elastība % 25

Cietība (Shore A) (ISO 868) 25±5

Temperatūras izturība ˚C –25 līdz +80

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI

TĪRĪŠANA
Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas 
Penosil Premium Cleaning Wipes. 
Sacietējušu hermētiķi var noņemt tikai mehāniski.

IESAKĀM
Silikonpistoli Penosil Sealant
Manual Gun 310 ml.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM MOTOR SEALANT

Skābs silikona hermētiķis blīvēšanai vietās, 
kurās nepieciešama augsta temperatūras 
izturība līdz 250 °C.

 ■ Universālai izmantošanai, arī kustīgos savieno-
jumos.

 ■ Pēc nožūšanas iztur temperatūru līdz +250 °C līdz
4 stundām, īslaicīgi pat līdz +275 °C.

 ■ Blīvēšanai un hermetizēšanai.
 ■ Pastāvīgi elastīgs.
 ■ Izcila saķere ar neporainiem materiāliem bez 

iepriekšējas apstrādes: metālu, stiklu, keramikas 
plāksnēm, ķieģeļiem, ar vairumu plastmasām un 
impregnētu, lakotu vai krāsotu koku.

PIELIETOJUMS
 ■ Kustīgu savienojumu elastīga blīvēšana.
 ■ Savienojumu, kur nepieciešama ilglaicīga temperatūras 
izturība līdz 250 °C, blīvēšana, piemēram, 
pārnesumkārbas, reduktoru un dzinēju blīvēšana.

 ■ Dažādi rūpnieciski risinājumi.
 ■ Mašīnbūve un automobiļu remonts.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ KLietošanas temperatūra -5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām un sausām, aukstā laikā tīrām no 
ledus un sniega.

 ■ 310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no ķimikālija nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz 
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Ar sacietējušu silikona hermētiķi var 
darboties bez jebkāda riska veselībai.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tem-
peratūrā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Neporainas virsmas jātīra ar 
šķīdinātāju un tīru, neplūksnājošu kok-
vilnas lupatiņu. Šķīdinātāja atliekas 
pirms tā iztvaikošanas jānotīra ar tīru, 
sausu lupatiņu. Ļoti porainas virsmas 
nepieciešams vispirms nedaudz jāsa-
mitrina.
Patronas vītņoto galu atgriezt un uzg-
riezt virsū montāžas uzgali hermētiķa 
virzīšanai. Uzgali iegriezt 45° leņķī tā,
lai izveidotos dozēšanai nepiecieša-mā 
atvere. Ievietot patronu kopā ar uzgali 
pistolē un piepildīt uzgali ar hermētiķi,
atkārtoti piespiežot pistoles mēlīti.
Ievadīt hermētiķi salaidumā, spiežot
atkārtoti un vienmērīgi pistoles mēlīti 
un uzgali nepārtraukti virzot pa salai-
dumu. Pēc hermētiķa uzklāšanas, 
izlīdzināt to ar silikona lāpstiņu un 
noņemt lieko masu. Dažos gadījumos 
virsmas izlīdzināšanai ērtāk izmantot 
špakteles lāpstiņu. 
Jānodrošina pietiekoša ventilācija visās 
salaiduma vietās. Sacietēšanas laikā 
jāraugās, lai uz materiāla virsmas ne-
nokļūtu netīrumi un salaiduma virsējo 
virsmu ieietekmētu mehānisks smagums.

TĪRĪŠANA
Nesacietējuša hermētiķa tīrīšanai 
izmantot tīrīšanas lupatiņas Penosil 
Premium Cleaning Wipes. 
Sacietējušu hermētiķi var noņemt
tikai mehāniski.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot saskarē ar dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmoru, granītu, 
šķiedru cementu un javu.

 ■ Neizmantot saskarē ar metāliem, piemēram, svinu, varu, misiņu, cinku.
 ■ Var zaudēt krāsu saskarē ar dažiem elastomēriem, piemēram, EPDM un 
neoprēnu.

 ■ Neizmantot to motora cilindru un detaļu blīvēšanai, kurām ir saskare ar 
degvielu.

PENOSIL PREMIUM MOTOR SEALANT

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 10–12

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 3–4

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija mitruma ietekmē

Blīvums (DIN 53 479-B) g/cm³ 1,09

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Stiepe līdz plīšanai (ISO 8339) % 250

Cietība (Shore A) (ISO 868) 25±2

Temperatūras izturība ˚C –40 līdz +250

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ HERMĒTIĶI │ SPECIĀLIE HERMĒTIĶI

IESAKĀM
Silikonpistoli Penosil Sealant
Manual Gun 310 ml.



IEPAKOJUMS

kRāSA

SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ SPRAUGU BLĪVĒŠANA

PENOSIL PREMIUM EXPANDING TAPE 300

Poliuretāna putu blīve salaidumu blīvēšnai ar
pašizplešanās īpašību. Ar pašlīmējušu mu-
gurpusi. Bez plastifikatoriem, ar piesūcinātu
modificētu akrila dispersiju un pievienotām
uguni aizturošām vielām. Blīvlenta no vienas 
puses pārklāta ar spēcīgu pašlīmējošu lentu.

LIETOŠANAS 
NOSAcĪjUMI

 ■ Ideāla darba temperatūra 
diapazonā no +5 °C līdz +30 °C. 

 ■ Savienojamai šuvei jābūt tīrai, 
sausai un taisnstūra.

 ■ Pēs iepakojuma atvēršanas lenta lenam uzbriest.
 ■ Piebriestot aizpilda plaisas un virsmas nelīdzenumus.
 ■ Izturīgs pret UV stariem, vēju un lietu.
 ■ Samazina ēku konstrukcijām pelējuma un puvuma risku.
 ■ Struktūra ar atvērtām porām ļauj salaidumiem elpot un 

izkļūt mitrumam.
 ■ Saglabā elastību.
 ■ Nav kaitīgs videi un lietotājam.
 ■ ārējā salaidumā aizsargā būvniecības putas no UV 

stariem.

PIELIETOjUMS
 ■ Logu un durvju rāmju, kā arī atbalsta konstrukciju blīvēšana.
 ■ Blīvēšana starp betona elementiem.
 ■ Griestu gaismekļu blīvēšana.
 ■ Jumta elementu starpu blīvēšana.
 ■ Blīvēšana guļbūvēs starp baļķiem.
 ■ Trokšņa un vibrācijas izolācija ap ventilācijas un gaisa cirkulācijas 
aprīkojumu.

 ■ Trokšņa un vibrācijas izolācija autobūvē.

Blīves platums (mm) 10 15 10 15 15 20 15 20

Salaiduma platums (mm) 3-4 3-4 3-7 3-7 5-10 5-10 7-12 7-12

Daudzums (m/rullī) 10 10 8 8 5,6 5,6 4,3 4,3

Daudzums (m/kastē) 300 200 240 160 112 84 86 64

Mazumtirdzniecības 
iepakojums

• - - • • - - •



SPRAUGU, PLAISU BLĪVĒŠANA │ SPRAUGU BLĪVĒŠANA

PENOSIL PREMIUM EXPANDING TAPE 300

TEhNISkAIS RAkSTUROjUMS
Blīvums pie 23 °C ca 80 kg/m³ 

Atbilstība DIN 18542 BG 2

Stiepes izturība 155 kPa 

Pagarināšanās 170% 

Spiediena izturība 4-5 kPa 

Ugunsdrošība (DIN 4102) B2 

Ūdens uzsūkšanās izturība (DIN EN 86) 300 Pa 

Gaisa caurlaidība (DIN EN 42) <= 1,0 m³/(h*m*(daPa)n) 

Temperatūras izturība -40 °C… +100 °C 

Īslaicīga temperatūras izturība -40 °C… +130 °C 

Izmantošanas augstums no zemes  līdz 20 m 

UzGLABāŠANA
Blīve jāuzglabā vēsā un sausā vietā 
slēgtā oriģināliepakojumā istabas
temperatūrā, kas nepārsniedz +30 °C. 
Garantētais glabāšanas laiks 24 
mēneši.

LIETOŠANAS 
PAMācĪBA
Blīvi griezt apmēram par 3% garāku 
par salaiduma garumu.
Neņemt vērā blīvlentas pirmos un
pēdējos 3-5 cm, tos nogriezt.
Noņemt blīves lipīgo joslu un piespiest 
blīvi virsmai ar labāku saķeri apmēram 
2-3 mm attālumā no salaiduma priek-
šējās malas.
Uzstādot logu, nostiprināt blīvi loga 
sānu virsmai, kas ir pret sienu un L 
veida loga atveres gadījumā, loga priek-
šējai sānu malai (skat. zīm. zemāk).
Esošā salaiduma hermetizēšanā izman-
tot sliepni, lai blīve tiktu labi nostiprināta.
Neuzstādīt blīvi pāri stūrim, bet caurg-
riezt un saspiest galus kopā taisnā leņķī. 
Pāri palikušo daļu iespiest stingri stūrī.
Pagarinot blīvi, stingri saspiest blīves 
galus kopā izvairoties no blīvju pārklā-
šanas.
Izmantojamās blīves izmēriem jāatbilst 
tabulā norādītajam (skat. Iepakojums). 
Jāņem vērā arī iespējamās konstruk-
cijas kustēšanās. Blīves īpašības ir 
garantētas tikai pareizi uzglabātai un 
sarullētai blīvei.
Blīves uzbriešanas laiks atkarīgs no 
tās uzglabāšanas un uzstādīšanas 
apstākļiem un var aizņemt pat līdz 
pus dienai.

IzMANTOŠANAS IEROBEžOjUMI
 ■ Neizmantot mīnus grādos.
 ■ Netīrīt ar spiedienu un stipri skābiem šķīdumiem.
 ■ Krāsošana aizliegta.
 ■ Augstos, mitros un vējainos apstākļos, piemēram, jūras malā un kalnos, 
ieteicams izmantot blīvāku blīvi nekā dots tabulā.

3-5 cm

+3
%

Tehniskie parametri ir spēkā pareizi glabātai sarullētai blīvlentai.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM SUPERFIX 616

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

Līme, kas veido tūlītēju saķeri, bez šķīdinātāja. 

 ■ Izcila saķere ar lielāku daļu būvniecības 
materiāliem, piemēram, koku, neslīpētiem 
akmeņiem, betonu, ģipša plātnēm, keramiku, 
silikātiem, ķieģeļiem, polistirēnu.

 ■ Piemērots lietošanai arī mitrās virsmās, bet jābūt 
radītiem apstākļiem ātrai žūšanai.

 ■ Pārkrāsojams ar dispersijas krāsām.
 ■ UV staru un mitrumizturīga.

310 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

80 ml plastmasas tūbiņa,
30 gab. kārbā

PIELIETOJUMS
 ■ Koka konstrukciju elementu, koka un ģipša plātņu kā 
arī uzstādot dekoratīvos paneļus skrūvju stiprinājumu 
pastiprināšanai un skrūvju skaita samazināšanai.

 ■ Ģipša plātnēs esošo plaisu, dībeļu atveru, apmetuma un 
paneļu caurumu aizpildīšana. 

 ■ Ģipša rotājumu, apdares līstu, sienas plākšņu u.c. 
dekoratīvo elementu līmēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +30 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā iztvaikojoša mitruma atdalīšanai 
jānodrošina pietiekoša ventilācija.



LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes pade-
vei. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos 
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar uzgali pistolē un 
piepildīt uzgali ar līmes masu atkārtoti
piespiežot pistoles mēlīti. Līmes masu 
uzklāt uz abām līmējamām virsmām 
un uzreiz piespiest pie pamatnes virs-
mas. Līmējot smagākas plātnes, līmi 
uzklāt uz abām virsmām un izmantot 
līmķelli līdzīgi ar plātņu uzstādīšanai 
ar maisījumu. Līmējamās virsmas sas-
piest kopā un precīzi nofiksēt pirms 
līme ir sākusi sacietēt. Vieglākas deta-
ļas balstīt 2-3 stundas, smagākas un 
nokarenas detaļas līdz masas galīgai 
sacietēšanai.

Līdz līmes galīgai sacietēšanai līmes 
kārta jāpasargā no mitruma un jānod-
rošina pietiekoša ventilācija.
Pēc līmes sacietēšanas līmes slāni var 
nokrāsot ar akrila krāsām.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā, izvairīties no sasalšanas. 
Īslaicīga aukstuma izturība līdz 
10 dienām temperatūrā līdz -18 °C.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta.

PENOSIL PREMIUM SUPERFIX 616

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērota kustīgu savienojumu 
līmēšanai.

 ■ Nav piemērota izmantot virsmās, kurām ir nepārtraukts kontakts ar ūdeni.
 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas ir neporainas.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA 

Virsmas žūšanas laiks minūte 2-3

Galīgas sacietēšanas ātrums stunda 24

Cietība (Shore A) 40±2

Blīvums g/cm³ 1,69

Temperatūras izturība pēc izžūšanas ˚C -30 līdz +70

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL STANDARD STYROFIX 615

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

Līmes hermētiķis polistirēna un poliuretāna 
putu elementu līmēšanai bez aromāta un 
šķīdinātāja. Ražots uz akrilāta dispersijas 
bāzes. 

 ■ Izcila saķere ar lielāku daļu būvniecības un 
apdares materiāliem, piemēram, polistirēnu, 
poliuretāna putu elementiem, koku, ģipša plātnēm, 
keramiku un dažādas akmens virsmām.

 ■ Piemērots lietošanai arī mitrās virsmās, bet jābūt 
radītiem apstākļiem ātrai žūšanai.

 ■ Pārkrāsojams ar dispersijas krāsām.
 ■ UV staru un mitrumizturīga.

280 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.
1 kg, 3 kg, 15 kg plastmasas spainis 

PIELIETOJUMS
 ■ Polistirēna, poliuretāna putu, koka un ģipša rotājumu, 
apdares līstu u.c. dekoratīvo detaļu līmēšana uz dažādām 
virsmām.

 ■ Ģipša plātnēs un dekoratīvās detaļās esošo plaisu, dībeļu 
atveru, apmetuma un paneļu caurumu aizpildīšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +30 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un 
eļļas.

 ■ Sacietēšanas laikā iztvaikojoša mitruma atdalīšanai 
jānodrošina pietiekoša ventilācija.



PENOSIL STANDARD STYROFIX 615

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 
Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes pade-
vei. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos 
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar uzgali pistolē un 
piepildīt uzgali ar līmes masu atkār-
toti piespiežot pistoles mēlīti. Līmes 
masu uzklāt uz abām līmējamām virs-
mām un uzreiz piespiest pie pamatnes 
virsmas. Līmējot smagākas plātnes, 
līmi uzklāt uz abām virsmām un izman-
tot līmķelli līdzīgi ar plātņu uzstādīšanai 
ar maisījumu. Līmējamās virsmas sas-
piest kopā un precīzi nofiksēt pirms 
līme ir sākusi sacietēt. Vieglākas deta-
ļas balstīt 2-3 stundas, smagākas un 
nokarenas detaļas līdz masas galīgai 
sacietēšanai (sacietēšanas ātrums
2,5 mm/24 h).
Līdz līmes galīgai sacietēšanai līmes 
kārta jāpasargā no mitruma un jānod-
rošina pietiekoša ventilācija.

Pēc līmes sacietēšanas līmes slāni
var nokrāsot ar akrila krāsām.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā, izvairīties no sasalšanas. 
Īslaicīga aukstuma izturība līdz
10 dienām temperatūrā līdz -18 °C.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērots kustīgu savienojumu 
līmēšanai.

 ■ Nav piemērota izmantot virsmās, kurām ir nepārtraukts kontakts ar ūdeni.
 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas ir neporainas.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 4-8

Sacietēšanas ātrums stunda 24

Sacietēšanas sistēma žūst

Sacietējušas līmes īpašības

Līmes savienojuma izturība N/mm² 3

Temperatūras noturība ˚C -30 līdz +70

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



KRĀSA

IEPAKOJUMS

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

Uz hibrīdpolimēru bāzes balstīta, ar stabilu 
elastību neitrāla līmēšanas un blīvēšanas 
mastika, kura sacietē gaisa mitruma 
iedarbībā. Ļoti labas līmējošas īpašības 
apvienotas ar labākām hermetizējošām 
īpašībām. 

 ■ Izcila saķere ar lielāku daļu būvniecības 
materiāliem.

 ■ Piemērots izmantošanai sārmainās, skābās un 
metāla virsmās.

 ■ Neizraisa krāsu izmaiņas marmoram, kā arī citām 
dabīgā akmens virsmām.

 ■ Piemērots arī nelīdzenām virsmām.
 ■ Elastīga, piemērota materiāliem un salaidumu 

veidiem, kur nepieciešams kustīgums.
 ■ Slāpē triecienu un vibrāciju.
 ■ Izturīga pret UV stariem, novecošanos, mitrumu un 

laika apstākļiem.
 ■ Nesatur silikonu, skābes, izocianātus un 

šķīdinātājus. 

290 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

PIELIETOJUMS
 ■ Kā elastīga līme, pastāvīgu savienojumu veidošana un 
blīvēšana virsmās, kuras vides ietekmē piebriest un žūst 
vai kustās līdz 20%.

 ■ Savienojumu blīvēšana un hermetizācija arī virsmās, 
kur skābi saturoša silikona vai mazāk elastīgu hermētiķu 
izmatošana nav iespējama.

 ■ Blīvēšana un trokšņa slāpēšana ventilācijas, kanalizācijas, 
autobūves un audio iekārtās.

 ■ Iekšdarbi un āra darbi, mitras un sausas telpas.

 ■ Visi apdares, blīvēšanas, stiklošanas un ventilācijas darbi.
 ■ Grīdas un paneļu salaidumu izlīdzināšana un blīvēšana.
 ■ Salaidumu aizpildītājs vietās, kuras krāsos.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.

PENOSIL PREMIUM SEAL&FIX 709



PENOSIL PREMIUM SEAL&FIX 709

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām
no taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pārklājamai virsmai jābūt sau-
sai. Jānodrošina pietiekoša ventilācija 
visās salaiduma vietās. Sacietēšanas 
laikā jāraugās, lai uz materiāla virsmas
nenokļūtu netīrumi un salaiduma vir-
sējo virsmu ieietekmētu mehānisks 
smagums. Neizmantot temperatūrā 
zemākā par +5 °C.

Patronas vītņoto galu atgriezt un 
uzgriezt virsū montāžas uzgali līmes 
hermētiķa virzīšanai. Uzgali iegriezt tā, 
lai izveidotos dozēšanai nepieciešamā 
atvere. Ievietot patronu kopā ar uzgali 
pistolē un piepildīt uzgali ar blīvēšanas 
līmes masu atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Ievadīt masu salaidumā, 
spiežot atkārtoti un vienmērīgi pistoles 
mēlīti un uzgali nepārtraukti virzot pa 
salaidumu. Pēc līmes-hermētiķa uzklā-
šanas, izlīdzināt to ar silikona lāpstiņu 
un noņemt lieko masu. Līmējot uzklāt 
līmes masu un līmējamās virsmas un 
to uzreiz piespiest pie pamatnes virs-
mas. Līmējot smagākas plātnes, līmi 
uzklāt uz abām virsmām un izmantot 
līmķelli līdzīgi ar plātņu uzstādīšanai 
ar maisījumu. Vieglākas detaļas balstīt 
2-3 stundas, smagākas un nokarenas 
detaļas līdz masas galīgai sacietēšanai 
(sacietēšanas ātrums 2,5 mm/24 h).

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušas līmes hermētiķa tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes vai 
šķīdinātājus, piemēram, acetonu vai lakbenzīnu.

 ■ Sacietējušu līmi var noņemt tikai mehāniski.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tem-
peratūrā.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. 

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Neizmantot akvāriju un savienojumu, kas atrodas zem ūdens, blīvēšanai. 

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Darba laiks minūte 10-15

Sacietēšanas ātrums mm/24 h 2,5-3

Reģenerācija % 70

Blīvums (DIN 53 479) g/cm³ 1,55±5

Sacietējušas līmes-hermētiķa īpašības

Kustīgums salaidumā % 20 

Stiepe līdz plīšanai (ISO 37) % 125±5

100% stiepes elastības modulis (ISO 37) N/mm² 1,9

Stiepes izturība (ISO 37) N/mm² 2,0

Temperatūras izturība ˚C -40 līdz +80

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.



IEPAKOJUMS

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL PREMIUM STRONGFIX 707

Universāla līme uz hibrīdpolimēru bāzes, 
kas veido sevišķi spēcīgu tūlītēju saķeri. 
Izmanto metāla, akmens, koka konstrukciju 
līmēšanai vispārēju būvniecības darbu 
gaitā, kur nepieciešams sevišķi spēcīgs 
nekustīgs savienojums.

 ■ Izcila saķere ar lielāku daļu būvniecības 
materiāliem, piemēram, koku, ķieģeļiem, betonu, 
stiklu, dažādiem metāliem.

 ■ Piemērots lietošanai arī mitrās virsmās.
 ■ Piemērots līmēšanas darbiem kā iekštelpās, tā ārā.
 ■ Neizraisa metāliem korozijas risku.
 ■ Žūšanas laikā nesamazinās.
 ■ Ar labām vibrāciju un skaņu izolējošām īpašībām. 
 ■ Izturīga pret UV starojumu un laika apstākļiem.
 ■ Nesatur kaitīgas sastāvdaļas.

PIELIETOJUMS
 ■ Metāla, akmens un koka konstrukciju līmēšana vispārēju 
būvniecības darbu gaitā, kur nepieciešams sevišķi spēcīgs 
savienojums. 

 ■ Līmēšanas darbi, kur nepieciešama ātra un spēcīga saķere.
 ■ Līmēšanas darbi, kur, papildu spēcīgai saķerei, ir nepie-
ciešamas vibrāciju un skaņu izolējošas līmes īpašības.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no netīrumiem, putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietēšanas laikā iztvaikojoša mitruma atdalīšanai 
jānodrošina pietiekoša ventilācija.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Nav piemērota akvāriju, kā arī zem ūdens esošu salaidumu 
blīvēšanai.

 ■ Dabīga akmens gadījumā vispirms nepieciešama testēšana.

290 ml plastmasas kārtridžs,
12 gab. kārbā.

KRĀSA



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas 
un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un 
griezties pie ārsta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL PREMIUM STRONGFIX 707

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsmas žūšanas laiks minūte 5-10

Galīga sacietēšana mm/24 h 2,5-3

Sacietēšanas sistēma vulkanizācija gaisa 
mitruma iedarbībā

Cietība (Shore A) 60±5

Blīvums (DIN 53479) g/cm³ 1,55±0,05

Stiepes izturība (ISO 37) N/mm² 3,2

100% stiepes elastības modulis (ISO 37) N/mm² 2,8

Stiepe līdz plīšanai (ISO 37) % 150±10

Sacietējušas līmes temperatūras izturība ˚C -40 līdz +80

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamās virsmas jāattīra no tau-
kiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām da-
ļiņām. Pirms līmes lietošanas ieteicams 
testēt līmes saķeres spēju ar virsmu, lai 
noteiktu produkta piemērotību nepiecie-
šamajam pielietojumam. 
Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes padevei. 
Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos dozēša-
nai nepieciešamā atvere. Ievietot pat-
ronu kopā ar uzgali pistolē un piepildīt 
uzgali ar līmes masu atkārtoti piespi-
ežot pistoles mēlīti. Līmes masu uzklāt 
uz abām līmējamām virsmām un uzreiz 
piespiest pie pamatnes virsmas. Sma-
gākām detaļām nepieciešams balsts
vismaz 2 stundas, ieteicams līdz masas 
galīgai sacietēšanai (sacietēšanas 
ātrums 2,5-3 mm/24 h).

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot 
organiskus šķīdinātājus, piemēram, 
lakbenzīnu vai acetonu vai tīrīšanas 
lupatiņas Penosil Premium 
Cleaning Wipes.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma, 
ja nav norādīts citādi.

IESAKĀM
Patronpistoli Penosil Sealant 
Manual Gun.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
+5 °C līdz +30 °C temperatūrā, izvairī-
ties no sasalšanas. 



IEPAKOJUMS

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL PREMIUM CLEARFIX 705

Universāls uz hibrīdpolimēru bāzes 
caurspīdīgs līmes hermētiķis stikla, 
spoguļu u.c. caurspīdīgu materiālu 
līmēšanai un blīvēšanai. 

 ■ Piemērots lietošanai vairumam virsmās, t.sk. arī mitrās 
virsmās.

 ■ Piemērots līmēšanas darbiem kā iekštelpās, tā ārā.
 ■ Neizraisa metāliem korozijas risku 
 ■ Ļoti viegli apstrādājams, pēc sacietēšanas pastāvīgi 

elastīgs. 
 ■ Ar labām vibrāciju un skaņu izolējošām īpašībām.
 ■ Izturīgs pret UV stariem un laika apstākļiem.
 ■ Sacietējot nesaraujas.
 ■ Nesatur kaitīgas sastāvdaļas.
 ■ Izturīgs pret ūdeni un ķimikālijām, piemēram, 

alifātiskie šķīdinātāji, minerāleļļas, tauki, atšķaidītas 
neorganiskas skābes un sārmi. 

 ■ Mēreni izturīgs pret ķīmiskām vielām, piemēram, 
aromātiskie šķīdinātāji un koncentrētas skābes.

PIELIETOJUMS
 ■ Stikla, spoguļu, dekoratīvo elementu līmēšana vietās, kur 
līmei nepieciešams caurspīdīgums. 

 ■ Līmēšanas un hermetizēšanas darbi, kur būtiski svarīgi 
līmes pastāvīga elastība.

 ■ Līmēšanas darbi, kur, papildu spēcīgai saķerei, 
nepieciešamas vibrāciju un skaņu izolējošas īpašības.

 ■ Līstu, spoguļu, griestu un sienas rotājumu līmēšana.
 ■ Skapju un sadales skapju nostiprināšana elektrības 
darbos.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no netīrumiem, putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

290 ml plastmasas kārtridžs, 
12 gab. kārbā.

KRĀSA



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas
un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un 
griezties pie ārsta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL PREMIUM CLEARFIX 705

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamās virsmas jāattīra no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. Pirms līmēšanas ieteicams 
testēt līmes saķeres spēju ar virsmu,
lai noteiktu produkta piemērotību
nepieciešamajam pielietojumam. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes pade-
vei. Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos 
dozēšanai nepieciešamā atvere. Ievie-
tot patronu kopā ar uzgali pistolē un pie-
pildīt uzgali ar līmes hermētiķi atkārtoti 
piespiežot pistoles mēlīti. Līmi uzklāt uz 
līmējamu virsmu un uzreiz piespiest pie 
pamatnes virsmas un balstīt vismaz
2 stundas. Svarīgākiem savienojumiem 
un smagākām detaļām nepieciešams 
balsts vismaz 2 stundas līdz masas 
galīgai sacietēšanai (sacietēšanas 
ātrums 2,5-3 mm/24 h).

Blīvēšanai nepieciešamo universālu 
līmes hermētiķi ieklāt salaidumā un pēc 
tam, pirms pēc plēves izveidošanās, 
nogludināt ar ziepjūdenī samērcētu
pirkstu vai silikona lāpstiņu. 

Blīvējot vai līmējot vietās, kur līmes
hermētiķa mala paliek redzama, tīras 
un taisnas malas iegūšanai ieteicams 
uz pamatnes virsmas uzlīmēt krāsotāju 
līmlenti. Lentu noņemt uzreiz pēc 
līmējamās detaļas nolikšanas vietā
un pirms līmes nožūšanas.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā
+5 °C līdz +30 °C temperatūrā, izvairīties 
no sasalšanas.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Nav piemērots akvāriju, kā arī zem ūdens esošu salaidumu blīvēšanai.
 ■ Nav piemērots kontaktā ar dabīgu akmeni.
 ■ Nav saķeres ar silikona un bitumena virsmām, kā arī daļu plastmasām, 
piemēram, PE un PP, PTFE, kas pazīstams kā Teflons.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes hermētiķa tīrīšanai izmantot 
organiskus šķīdinātājus, piemēram, lakbenzīnu 
vai acetonu vai tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes. 

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA 

Virsmas žūšanas laiks minūte 10-25

Galīga sacietēšana mm/24 t 2,5-3

Tardumissüsteem vulkaniseerub 
õhuniiskuse toimel

Tihedus (DIN 53479) g/cm³ 1,05±0,05

Sacietējušas līmes-hermētiķa īpašības

Kõvadus (Shore A) (DIN 53505) 35±5

Katkemistugevus (ISO 37) N/mm² 2,1±0,1

Venivus katkemiseni (ISO 37) % 290±20

Temperatuuritaluvus tardunult ˚C -40 kuni +80



KRĀSA

IEPAKOJUMS

PENOSIL PREMIUM WOODFIX PVA D3 647

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

Mitrumizturīga PVA tipa koka līme. 
Mitrumizturība D3 atbilstoši standartam
DIN EN204/205.

 ■ Līmē koku ātri un ļoti stingri. Līmes savienojums ir 
spēcīgāks nekā pats koks. 

 ■ Izcili līmē arī kartonu, ādu, audumu, porcelānu, 
ķieģeļus, betonu, metālu, ģipša plātnes. 

 ■ Žūstot kļūst caurspīdīga un cieta.
 ■ Mēbeļu nozarē neaizvietojama līme.

500 ml plastmasas pudele,
8 gab. kārbā.

Balta

PIELIETOJUMS
 ■ Koka detaļu savienošana vietās, kur nepieciešama 
līmējamo savienojumu mitrumizturība.

 ■ Koka detaļu savstarpēja savienošana un auduma 
nostiprināšana uz koka detaļām. 

 ■ Dažādu rāmju un koka dekoratīvo detaļu līmēšana.
 ■ Grāmatu ar cietiem vākiem muguriņu līmēšana.
 ■ Siltināta linoleja līmēšana.
 ■ Lamināta un parketa uzstādīšana iekštelpās.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +25 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā iztvaikojoša mitruma atdalīšanai 
jānodrošina pietiekoša ventilācija.



PENOSIL PREMIUM WOODFIX PVA D3 647

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamās virsmas attīrīt no tau
kiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām daļi-
ņām. Līmi rūpīgi samaisīt.

Vāciņa augšējo daļu iegriezt tā, lai 
izveidotos dozēšanai nepieciešamā 
atvere. Līmi uzklāt plānā kārtā uz 
vienas līmējamās virsmas. Lai līme 
neizžūtu, pudeli aizvērt ar vāciņa 
apakšā esošo pogu. Vēlākais pēc 
10 min. saspiest savienojamās virsmas 
cieši kopā un uzlikt smagumu atkarībā 
no materiāla uz 10 līdz 30 minūtēm. 
Cietāku veidu koka virsmām un lapu 
koku gadījumā (ozols, bērzs) ieteicams 
līmi uzklāt uz abām virsmām un turēt 
zem spiediena ilgāk (līdz 50 min.).

Līdz līmes galīgai sacietēšanai līmes 
kārta jāpasargā no mitruma un jānod-
rošina pietiekoša ventilācija.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks
12 mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā, izvairīties no sasalšanas. 

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avo-
tiem, atklātas uguns un nesmēķēt produkta tuvumā.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērota kustīgu savienojumu 
līmēšanai.

 ■ Nav piemērota izmantot virsmās, kurām ir nepārtraukts kontakts ar ūdeni.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA 

Virsmas žūšanas laiks minūte 6-10

Sacietēšanas ātrums stunda 24

Sacietēšanas sistēma žūst 

pH 2,5–3,5

Sacietējuša hermētiķa īpašības

Izturības klase D3 (DIN EN 204/205 D3/1) N/mm² 12

Temperatūras izturība ˚C -40 līdz +80

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL 
Sealant Manual Gun 310 ml.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas PENOSIL 
Premium Cleaning Wipes.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.



IEPAKOJUMS

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL NAIL&FIX UNIVERSAL 906

Uz sintētiskās gumijas bāzes ražota augstas 
kvalitātes vispārējā būvniecības līme ar 
spēcīgu un ātru pielipšanas spēju.

 ■ Pielīp uzreiz stipri un nenotek pa vertikālu virsmu.
 ■ Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem temperatūrā 

no -20 °C līdz +38 °C.
 ■ Piemērots būvniecības un apstrādātu zāģmate-

riālu, finiera, skaidu un kokšķiedru plātņu, ģipša 
plātņu, akmens un keramisko flīžu līmēšanai.

 ■ Sacietē šķīdinātāja iztvaikošanas rezultātā, 
veidojot stipru ilglaicīgu savienojumu.

 ■ Lielus un smagus elementus līmes žūšanas laikā 
nepieciešams balstīt.

PIELIETOJUMS
 ■ Uzstādot koka konstrukciju elementus, koka un ģipša 
plātnes un dekoratīvos paneļus, skrūvju stiprinājumu 
pastiprināšana un skrūvju skaita samazināšana.

 ■ Ģipša plātnēs esošo plaisu, dībeļu, apmetuma un paneļu 
caurumu piepildīšana. 

 ■ Ģipša dekoru, apdares līstu, sienas plākšņu u.c. dekoratīvu 
detaļu līmēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra -20 °C līdz +38 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērots 
kustīgu savienojumu līmēšanai.

 ■ Nav piemērots izmantot virsmās, kurām ir pastāvīga 
saskare ar ūdeni.

 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas 
nav porainas.

310 ml plastmasas patrona, 
kārbā 12 gab.

KRĀSA



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avo-
tiem, atklātas uguns un nesmēķēt produkta tuvumā.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL NAIL&FIX UNIVERSAL 906

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Turēšana vaļēji minūte 0-15

Galīga sacietēšana stunda 24-72

Sacietēšanas sistēma žūst

Blīvums g/cm³ 1,22 ± 0,01

Temperatūras noturība pēc izžūšanas ˚C -30 līdz +60

Materiāla patēriņš g/m² 400 - 1000

Smaguma izturība kg/m² 250

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes padevei. 
Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos dozēša-
nai nepieciešamā atvere. Ievietot pat-
ronu kopā ar uzgali pistolē un piepildīt 
uzgali ar līmi, atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Lai nodrošinātu tīras savieno-
juma malas, pirms detaļas novietoša-
nas jāuzlīmē krāsotāja lenta. Lenta jā-
noņem pirms līmes galīgas izžūšanas.
Nail&Fix Universal 906 līmi iespējams 
izmantot kā kontaktlīmi vai vienpusēju 
līmi mitrai līmēšanai.

Vienpusēja mitrā līmēšana 
Uzklāt līmi vienai līmējamai virsmai un, 
lai sasniegtu maksimālu rezultātu, neka-
vējoties abas virsmas stingri saspiest. 
Līmējamās virsmas savā starpā stingri 
nostiprināt. Mehānisku atbalstu turēt 
vismaz 2 stundas, vēlams līdz līmes pil-
nīgai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības līdz 
līmes pilnīgai sacietēšanai. 

Kontaktlīmēšana
Uzklāt līmi uz vienas līmējamās virs-
mas, abas virsmas stingri saspiest un 
tad uzreiz atdalīt. Atdalītas paturēt 3-5 
minūtes un tad stingri salikt kopā. Mak-
simāla kontakta panākšanai, saskares
virsmām jābūt stingri saspiestām un 
balstītām. Mehānisku balstu turēt vis-
maz 2 stundas, vēlams līdz līmes pilnī-
gai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības
līdz līmes pilnīgai sacietēšanai. 

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
temperatūrā, kas zemāka par +30 °C. 
Īslaicīga aukstumizturība līdz pieciem 
cikliem.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes vai organiskus šķīdinātājus, piemēram, 
vaitspirtu vai acetonu.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun.



IEPAKOJUMS

PENOSIL NAIL&FIX PANELING 907

Uz sintētiskās gumijas bāzes ražota augstas 
kvalitātes montāžas līme koka un ģipša 
plātņu un dekoratīvu paneļu uzstādīšanai 
ar spēcīgu un ātru pielipšanas spēju. 

 ■ Stingri pielīp 20 sekunžu laikā.
 ■ Nenotek pa vertikālu virsmu.
 ■ Perfekti salīp ar lielāko daļu būvmateriāliem, 

piemēram, koks, akmens, betons, ģipša plātnes, 
poliuretāns, plastmasa.

 ■ Sacietē šķīdinātāja iztvaikošanas rezultātā, 
veidojot stipru ilglaicīgu savienojumu.

PIELIETOJUMS
 ■ Uzstādot koka un ģipša plātnes un dekoratīvos paneļus, 
skrūvju stiprinājumu pastiprināšana un skrūvju skaita 
samazināšana.

 ■ Durvju un grīdas līstu, koka šķiedru un keramisko flīžu 
piestiprināšana. 

 ■ Apdares līstu, sienas plākšņu u.c. dekoratīvu detaļu 
līmēšana.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra -20 °C līdz +38 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērots 
kustīgu savienojumu līmēšanai.

 ■ Nav piemērots izmantot virsmās, kurām ir pastāvīga 
saskare ar ūdeni.

 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas 
nav porainas.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

310 ml plastmasas patrona, 
kārbā 12 gab.

KRĀSA



PENOSIL NAIL&FIX PANELING 907

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Turēšana vaļēji minūte 0-15

Galīga sacietēšana stunda 24-72

Sacietēšanas sistēma žūst

Blīvums g/cm³ 1,22 ± 0,01

Temperatūras noturība pēc izžūšanas ˚C -30 līdz +60

Materiāla patēriņš g/m² 400 - 1000

Smaguma izturība kg/m² 300

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes padevei. 
Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos dozēša-
nai nepieciešamā atvere. Ievietot pat-
ronu kopā ar uzgali pistolē un piepildīt 
uzgali ar līmi, atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Lai nodrošinātu tīras savieno-
juma malas, pirms detaļas novietošanas 
jāuzlīmē krāsotāja lenta. Lenta jānoņem 
pirms līmes galīgas izžūšanas.
Nail&Fix Paneling 907 līmi iespējams 
izmantot kā kontaktlīmi vai vienpusēju 
līmi mitrai līmēšanai. 

Vienpusēja mitrā līmēšana 
Uzklāt līmi vienai līmējamai virsmai un, 
lai sasniegtu maksimālu rezultātu, neka-
vējoties abas virsmas stingri saspiest. 
Līmējamās virsmas stingri nostiprināt. 
Mehānisku atbalstu turēt vismaz 2 stun-
das, vēlams līdz līmes pilnīgai izžūša-
nai. Izvairīties no termiskās, mehānis-
kās un ķīmiskās iedarbības līdz līmes 
pilnīgai sacietēšanai. 

Kontaktlīmēšana
Uzklāt līmi uz vienas līmējamās virs-
mas, abas virsmas stingri saspiest un 
tad uzreiz atdalīt. Atdalītas paturēt 3-5 
minūtes un tad stingri salikt kopā. Mak
simāla kontakta panākšanai, saskares
virsmām jābūt stingri saspiestām un 
balstītām. Mehānisku balstu turēt vis-
maz 2 stundas, vēlams līdz līmes pil-
nīgai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības līdz 
līmes pilnīgai sacietēšanai. 

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
temperatūrā, kas zemāka par +30 °C. 
Īslaicīga aukstumizturība līdz pieciem 
cikliem.

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes vai organiskus šķīdinātājus, piemēram, 
vaitspirtu vai acetonu.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avo-
tiem, atklātas uguns un nesmēķēt produkta tuvumā.



IEPAKOJUMS

PENOSIL NAIL&FIX INTERIOR 915

Uz sintētiskās gumijas bāzes ražota augstas 
kvalitātes montāžas līme iekšdarbiem ar 
spēcīgu un ātru pielipšanas spēju.

 ■ Stingri pielīp 10 sekunžu laikā un nenotek pa verti-
kālu virsmu, bet smagākus līmējamus elementus 
līdz līmes izžūšanai nepieciešams balstīt. 

 ■ Perfekti salīp ar lielāko daļu būvmateriāliem, 
piemēram, koks, stikls, betons, ģipša plātnes, 
skaidu plātnes, ķieģeļi, alumīnijs, cinkots dzels, 
tērauds, plastmasa, keramika.

 ■ Sacietē šķīdinātāja iztvaikošanas rezultātā, 
veidojot stipru ilglaicīgu savienojumu.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

310 ml plastmasas patrona, 
kārbā 12 gab.

PIELIETOJUMS
 ■ Koka un plastmasas līstu, sliekšņu, durvju balstu, rāmju, 
pakaramo, utt. uzstādīšana.

 ■ Putupolistirola un ģipša būvniecības profilu, dekoratīvo līstu 
u.c. dekoratīvo elementu līmēšana iekštelpās.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra -20 °C līdz +38 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērots 
kustīgu savienojumu līmēšanai.

 ■ Nav piemērots izmantot virsmās, kurām ir pastāvīga 
saskare ar ūdeni.

 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas 
nav porainas.

KRĀSA



PENOSIL NAIL&FIX INTERIOR 915

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Turēšana vaļēji minūte 0-15

Galīga sacietēšana stunda 24-72

Sacietēšanas sistēma žūst

Blīvums g/cm³ 1,16 ± 0,01

Temperatūras noturība pēc izžūšanas ˚C -30 līdz +60

Materiāla patēriņš g/m² 400 - 1000

Smaguma izturība kg/m² 150

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes vai organiskus šķīdinātājus, piemēram, 
vaitspirtu vai acetonu.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes padevei. 
Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos dozēša-
nai nepieciešamā atvere. Ievietot pat-
ronu kopā ar uzgali pistolē un piepildīt 
uzgali ar līmi, atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Lai nodrošinātu tīras savieno-
juma malas, pirms detaļas novietoša-
nas jāuzlīmē krāsotāja lenta. Lenta jā-
noņem pirms līmes galīgas izžūšanas.
Nail&Fix Interior 915 līmi iespējams 
izmantot kā kontaktlīmi vai vienpusēju 
līmi mitrai līmēšanai.

Vienpusēja mitrā līmēšana 
Uzklāt līmi vienai līmējamai virsmai un, 
lai sasniegtu maksimālu rezultātu, neka-
vējoties abas virsmas stingri saspiest. 
Līmējamās virsmas savā starpā stingri 
nostiprināt. Mehānisku atbalstu turēt 
vismaz 2 stundas, vēlams līdz līmes pil-
nīgai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības līdz 
līmes pilnīgai sacietēšanai. 

Kontaktlīmēšana
Uzklāt līmi uz vienas līmējamās virs-
mas, abas virsmas stingri saspiest un 
tad uzreiz atdalīt. Atdalītas paturēt 3-5 
minūtes un tad stingri salikt kopā. Mak-
simāla kontakta panākšanai, saskares
virsmām jābūt stingri saspiestām un 
balstītām. Mehānisku balstu turēt vis-
maz 2 stundas, vēlams līdz līmes pilnī-
gai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības
līdz līmes pilnīgai sacietēšanai. 

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
temperatūrā, kas zemāka par +30 °C. 
Īslaicīga aukstumizturība līdz pieciem 
cikliem.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avo-
tiem, atklātas uguns un nesmēķēt produkta tuvumā.



IEPAKOJUMS

KRĀSA

PENOSIL NAIL&FIX MIRROR 936

Uz sintētiskās gumijas bāzes ražota augstas
kvalitātes līme spoguļu un vitrāžu uzstādīša-
nai ar spēcīgu un ātru pielipšanas spēju. 

 ■ Stingri pielīp 20 sekunžu laikā un nenotek pa 
vertikālu virsmu, bet smagākus spoguļus līdz 
līmes izžūšanai nepieciešams balstīt.

 ■ Perfekti salīp ar lielāko daļu būvmateriāliem, 
piemēram, betons, koks, stikls, ģipša plātnes, 
skaidu un kokšķiedru plātnes, ķieģeļi, alumīnijs, 
cinkots dzels, tērauds.

 ■ Sacietē šķīdinātāja iztvaikošanas rezultātā, 
veidojot stipru ilglaicīgu savienojumu.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

310 ml plastmasas patrona, 
kārbā 12 gab.

PIELIETOJUMS
 ■ Spoguļu un vitrāžu uzstādīšana.
 ■ Dekoratīvu elementu līmēšana iekštelpās.
 ■ Kā mājsaimniecības līme rotājumu izgatavošanā.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra -20 °C līdz +38 °C.
 ■ Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām daļiņām un eļļas.
 ■ Sacietēšanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija.

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Līme savieno detaļas nekustīgi, tāpēc nav piemērots 
kustīgu savienojumu līmēšanai.

 ■ Nav piemērots izmantot virsmās, kurām ir pastāvīga 
saskare ar ūdeni.

 ■ Sacietēšana var palēnināties, ja abas līmējamās virsmas 
nav porainas.



PENOSIL NAIL&FIX MIRROR 936

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Turēšana vaļēji minūte 0-15

Galīga sacietēšana stunda 24-72

Sacietēšanas sistēma žūst

Blīvums g/cm³ 1,16 ± 0,01

Temperatūras noturība pēc izžūšanas ˚C -30 līdz +60

Materiāla patēriņš g/m² 400 - 1000

Smaguma izturība kg/m² 200

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

TĪRĪŠANA
 ■ Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes vai organiskus šķīdinātājus, piemēram, 
vaitspirtu vai acetonu.

 ■ Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

IESAKĀM
Patronpistoli PENOSIL Sealant 
Manual Gun.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs uzreiz skalot acis 
ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Viegli uzliesmojošs, sargāt no aizdegšanās avo-
tiem, atklātas uguns un nesmēķēt produkta tuvumā.

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Savienojamām virsmām jābūt tīrām no 
taukiem, eļļas, putekļiem un vaļīgām 
daļiņām. 

Patronas vītņoto galu iegriezt un virsū 
uzgriezt montāžas uzgali līmes padevei. 
Uzgali iegriezt tā, lai izveidotos dozēša-
nai nepieciešamā atvere. Ievietot pat-
ronu kopā ar uzgali pistolē un piepildīt 
uzgali ar līmi, atkārtoti piespiežot pisto-
les mēlīti. Lai nodrošinātu tīras savieno-
juma malas, pirms detaļas novietoša-
nas jāuzlīmē krāsotāja lenta. Lenta jā-
noņem pirms līmes galīgas izžūšanas.
Nail&Fix Mirror 936 līmi iespējams 
izmantot kā kontaktlīmi vai vienpusēju 
līmi mitrai līmēšanai.

Vienpusēja mitrā līmēšana 
Uzklāt līmi vienai līmējamai virsmai un, 
lai sasniegtu maksimālu rezultātu, neka-
vējoties abas virsmas stingri saspiest. 
Līmējamās virsmas savā starpā stingri 
nostiprināt. Mehānisku atbalstu turēt 
vismaz 2 stundas, vēlams līdz līmes pil-
nīgai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības līdz 
līmes pilnīgai sacietēšanai. 

Kontaktlīmēšana
Uzklāt līmi uz vienas līmējamās virs-
mas, abas virsmas stingri saspiest un 
tad uzreiz atdalīt. Atdalītas paturēt 3-5 
minūtes un tad stingri salikt kopā. Mak-
simāla kontakta panākšanai, saskares
virsmām jābūt stingri saspiestām un 
balstītām. Mehānisku balstu turēt vis-
maz 2 stundas, vēlams līdz līmes pilnī-
gai izžūšanai. Izvairīties no termiskās, 
mehāniskās un ķīmiskās iedarbības
līdz līmes pilnīgai sacietēšanai. 

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
temperatūrā, kas zemāka par +30 °C. 
Īslaicīga aukstumizturība līdz pieciem 
cikliem.



PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX 749

Uz hibrīda polimēru bāzes ražota augstas kvalitātes parketa līme, kas 
paredzēta koka parketa līmēšanai uz dažādām pamatnes virsmām.
Līme sacietē gaisa mitruma ietekmē, veidojot elastīgu un troksni 
slāpējošu savienojumu. 

PIELIETOJUMS
 ■ Masīvā, mozaīkas, dēļu parketa, divslāņu un trīsslāņu, kā 
arī rūpnieciskā parketa līmēšana.

 ■ Koka paneļu līmēšana. 

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °C līdz +30 °C, optimāla 
lietošanas temperatūra 18-25 °C. 

 ■ Līmējot koku gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 65%.
 ■ Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Līme saglabājas jau reizi atvērtā iepakojumā, ja līmi no 
jauna pārklāj ar plēvi un uzliek vāku.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

10l plastmasas spainis / 
15 kg spainī.

Folija iepakojums 600 ml, 
20 gab. kārbā 

KRĀSA

IEPAKOJUMS

 ■ Perfekti salīp ar lielāku daļu pamatnes virsmām kā 
betons, atbilstošas klases pašizlīdzinoši maisījumi, 
saplāksnis, kokskaidu plātnes, ģipša grīdas un koka 
grīdas.

 ■ Amortizē parketa un pamatnes virsmas sasvstarpēju 
bīdes spriegumu, tajā pat laikā, kompensējot koka 
izplešanos un saraušanos.

 ■ Nodrošina optimālu soļu trokšņa slāpēšanu un, atka-
rībā no parketa tipa, samazina telpas troksni līdz 13 dB.

 ■ Piemērots arī ūdens apsildes grīdām.
 ■ Ar optimāli ilgu uzstādīšanas laiku.
 ■ Iespējams slīpēt jau pēc 24 stundām. 
 ■ Nesatur silikonus, izocianātus, aromātiskus 

ogļūdeņražus un formaldehīdu izdalošas vielas.



DROŠĪBAS PRASĪBAS 
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas
un iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griez-
ties pie ārsta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Sagatavošanas darbi
Pamatnes virsmai jābūt gatavai montāžas 
darbiem, t.i. uzklāšanai gatavai, tīrai, sau-
sai, tīrai no eļļas, putekļiem un taukiem. No 
betona virsmām jānoņem cementa piens. 
Lietošanas nosacījumi jāpārbauda saskaņā 
ar spēkā esošām būvniecības prasībām 
un standartiem DIN 18356 (parketa darbi). 
Jānoslīpē cementa, betona un pašizlīdzi-
nošās grīdas, kā arī nelīdzenas, vecākas 
un uzklāšanai negatavas virsmas, līdz vei-
dojas spēcīga, saķerei gatava virsma. Pēc 
slīpēšanas grīda pilnībā jāatbrīvo no visiem 
putekļiem.

> 800 mm parketa elementu gadījumā sas-
kaņā ar DIN 18202 jānodrošina līdzenuma 
pielaide </= 2 mm.

Grīdas pamatnes pieļaujamais mitrums:

TĪRĪŠANA
Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot tīrīšanas lupatiņas 
PENOSIL Premium Cleaning Wipes vai organiskus
šķīdinātājus, piemēram, lakbenzīnu vai acetonu.
Uz parketa nokļuvušās līmes tīrīšanā vadīties pēc pārk-
lājuma materiāla, universāls tīrīšanas līdzeklis svaigas 
līmes noņemšanai no dažādām koka virsmām ir denatu-
rēts spirts. Sacietējušu līmi noņemt mehāniski.

UZGLABĀŠANA
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši no izgatavošanas 
datuma. Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
+5 °C līdz +25 °C temperatūrā, izvairīties no sasalšanas.

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX 749

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
 ■ Ar ķimikālijām apstrādātu un lielu eļļas daudzumu saturoša koka gadījumā, 
jāpārbauda saķere un izturība. 

 ■ Nav piemērots izmantošanai mitrās, neizolētās pamatnes virsmās. Telpās, 
kuru apakšā nav pagrabs, grīda būs jāaizsargā no mitruma un jāizolē.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Darba laiks minūte 30

Virsmas žūšanas laiks minūte 40-60

Žūšanas laiks mm/24h 2,5-3

Blīvums g/cm³ 1,7 +/-0,5

Sacietējušas līmes īpašības

Galīga izstiepšanās līdz satrūkšanai 
(ISO8339)

% 100 ± 10

Reģenerācija % 70

Stiepes spriegums N/mm² 1,0

Stiepes izturība (ISO37) N/mm² 2,0

Apjoma izmaiņas % < 4

Cietība (Shore A) 35 +/-5

Temperatūras izturība pēc izžūšanas °C -20 līdz +80

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma.

Grīdas apsilde

Nav Ir

Cementa grīda < 2,5% < 1,8%

Anhidrīda grīda < 0,5% < 0,3%

Magnezīta grīdas < 3-12% < 3-12%

Līmēšana
Ļauj līmei un parketam izlīdzināties ar 
istabas temperatūru, nepieciešamības 
gadījumā noņemt uz līmes izveidojošos 
plēvi. Līmi uzklāt uz pamatnes virsmas ar 
4-5 mm zobaino līmķelli tādā apjomā, kurā 
iespējams paredzētajā montāžas laikā 
uzklāt parketu. Parketa elementus iespiež 
līmē, ieregulē pareizā vietā un, izmantojot 
mūrnieka āmuru, savieno, ievērojot parketa 
ražotāja montāžas instrukcijas. Līme ned-
rīkst nokļūt starp parketa elementiem. Uz 
parketa nokļuvušie netīrumi tūlīt jānoņem. 
Līmes patēriņš izmantojot 4-5 mm zobaino 
līmķelli ir 900-1000 gr/m².

Gala apstrāde un noslogošana:
Parketam drīkst veikt gala apstrādi (piem. 
slīpēt) tikai pēc 24 stundām. Līdz šim lai-
kam jānodrošina, lai parketa grīda nebūtu 
noslogota un saglabātos parketa montāžas 
laikā esošie telpas klimatiskie apstākļi.



IEPAKOJUMS

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME 

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL UNIVERSALFIX 619

 ■ Ar tūlītēju saķeri.
 ■ Ideāli piemērota dažādām pamatnes virsmām un 

pārklājiem.
 ■ Ideāli piemērota arī apsildāmām grīdām.
 ■ Nesatur organiskus šķīdinātājus. 

PIELIETOJUMS
 ■ Grīdas un sienas segumu līmēšana. 

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Pamatnes virsmas, līmes un pārklājuma materiāla 
temperatūra lietošanas laikā 18-25 °C.

 ■ Pamatnes virsmas mitrums nedrīkst pārsniegt 90%.
 ■ Betona un izlīdzinošu materiālu grīdas pamatnes ieteicams 
iepriekš gruntēt ar Penosil Premium BetPrimer, atšķaidītu 
ar ūdeni 1:5.

 ■ Ievērot pārklājuma materiāla ražotāja instrukcijas.

KRĀSA

0,8 l plastmasas spainis / 1 kg spainī. 

2,6 l plastmasas spainis / 3 kg spainī. 

12,8 l plastmasas spainis / 15 kg spainī.

Uz ūdens bāzes lietošanai gatava akrila līme dažādu grīdas un sienas 
segumu līmēšanai, piemēram, paklāji, PVC, vinils, filcs, korķis. Kā 
pamatnes virsma ieteicami pašizlīdzinoši maisījumi, cements, ģipša 
plātnes, betons un kokskaidu plātnes. Veido labu saķeri pat ar gludām 
un neabsorbējošām virsmām. Ar tiksotropiskas pastas konsistenci, 
uzklājama uz virsmas ar līmķelli.



ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA
Darba laiks minūte 5-20
Virsmas žūšanas laiks (23 °C / 50% rh) minūte 60
Žūšanas laiks mm/24h 24
Sausnas saturs % 70
Blīvums kg/l 1,3
Temperatūras izturība pēc izžūšanas °C -30 līdz +70

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME

PENOSIL PREMIUM FLOOR&WALL UNIVERSALFIX 619

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 
23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma, 
ja nav norādīts citādi.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

TĪRĪŠANA
Neizžuvušas līmes tīrīšanai izmantot ūdeni un lupatiņu vai tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes. Sacietējušas līmes noņemšanai piemērots denaturēts spirts. Darbarīki uzreiz jānomazgā ar ūdeni.

PĀRKLĀJUMA MATERIĀLS PATĒRIŅŠ IZMANTOŠANAS METODE

UZSŪCOŠAS VIRSMAS NEUZSŪCOŠAS VIRSMAS
Vinils, viendabīgs 4 - 5 m²/litrs Līmēšana ar pauzi Divpusēja līmēšana uzreiz
Vinila segums ar putu pamatni 4 - 5 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana ar pauzi
Vinila segums ar šūnveida pamatni 4 - 5 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana ar pauzi
Vinila flīzes 4 - 5 m²/litrs Līmēšana ar pauzi Divpusēja līmēšana uzreiz
Korķis ar PVC 4 m²/litrs Līmēšana ar pauzi Līmēšana ar pauzi
Filca grīdas segumi 2 - 3 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana ar pauzi
Paklāji 4 - 5 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana ar pauzi
Kokosa paklāji 2 - 3 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana uzreiz
Kokosa paklāji 2 - 3 m²/litrs Līmēšana uzreiz Līmēšana uzreiz

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Sagatavošanas darbi
Pamatnes virsmai jābūt gatavai montāžas darbiem, t.i. 
uzklāšanai gatavai, tīrai, sausai, tīrai no eļļas, putekļiem un 
taukiem. Lietošanas nosacījumi jāpārbauda saskaņā ar spēkā 
esošām būvniecības prasībām un standartiem DIN 18356 
(parketa darbi). Jānoslīpē cementa, betona un anhidrīda 
virsmas, kā arī nelīdzenas un vecas virsmas, līdz veidojas 
spēcīga, saķerei gatava virsma. Pēc slīpēšanas grīda pilnībā 
jāatbrīvo no visiem putekļiem.

Līmēšana
Ļauj līmei un parketam izlīdzināties ar istabas temperatūru, 
nepieciešamības gadījumā noņemt uz līmes izveidojošos 
plēvi. Līmi rūpīgi samaisīt un uzklāt uz pamatnes virsmas ar 
zobaino līmķelli tādā apjomā, kurā iespējams paredzētajā 
montāžas laikā uzklāt pārklājumu. Pārklājuma materiālu
iespiest līmē, ieregulēt pareizā vietā un noņemt starp pārklā-

jumu un pamatnes virsmu palikušos gaisa burbuļus, ievērojot 
pārklājuma materiāla ražotāja montāžas instrukcijas. Stiprā-
kās saķeres iegūšanai līmējamo materiālu var novietot pēc 
5-15 minūtēm. Ilgākais mitrās līmēšanas laiks var būt līdz 20 
minūtēm pēc līmes uzklāšanas uz virsmas. Līmējamo virsmu 
stingri berzēt ar piemērotu instrumentu. 
Atsevišķos gadījumos, līmējot gludas un neabsorbējošas 
virsmas, ieteicams izmantot divpusēju līmēšanu. Divpusējai 
līmēšanai līmi, kā parasti, uzklāt ar līmķelli uz pamatnes virs-
mas, uzlikt līmējamo materiālu uz līmes, tad uz mirkli saspiest 
virsmas un pēc tam uzreiz noņemt. Turēt virsmas atsevišķi 
5-10 minūtes, ļaujot līmei nedaudz apžūt un pēc tam abas 
virsmas saspiest, pārklājumu stingri piespiežot pie pamatnes 
virsmas.
Mitru telpu pārklājumu gadījumā, visas pārklājuma materiālu 
savienojuma vietas apstrādāt ūdensnecaurlaidīgi.

DROŠĪBAS PRASĪBAS 
Produkta lietošanas laikā jānodrošina pietiekoša ventilācija. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un 
iekļūšanas acīs. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties 
pie ārsta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

UZGLABĀŠANA 
Garantētais glabāšanas laiks 12 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt noslēgtā 
oriģināliepakojumā sausā vietā +5 °C līdz 
+25 °C temperatūrā, izvairīties no sasalšanas. 

Līmes patēriņš un līmēšanas metode atkarīga no pārklājuma materiāla un pamatnes virsmas uzsūcamības:



IEPAKOJUMS
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PENOSIL PREMIUM STONEFIX 827

Vienkomponenta poliuretāna līme celtniecības
bloku un akmeņu nostiprināšanai būvniecības
darbos. Salīdzinot ar būvniecības javu, ar 
PENOSIL Premium StoneFix 827 iespējams 
mūrēšanas darbus veikt ievērojami ātrāk un 
tīrāk, darba vide būs bez putekļiem, par darba 
instrumentu būs tikai putu pistole.

 ■ Ar ļoti labām līmējošām īpašībām.
 ■ Veido stipru līmes savienojumu jau 30 minūšu laikā.
 ■ Ļoti ekonomisks, ietaupa laiku un naudu.
 ■ Kvalitatīvs rezultāts jau sākot no -5 °C.
 ■ Izmantojama ar putu pistoli. 

PIELIETOJUMS
 ■ Celtniecības bloku un akmeņu savienošana iekšējo 
nenesošo sienu izveidei 

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +35 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Savienojamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Pamatojoties uz materiālu daudzveidību un dažādām 
lietošanas iespējām, vispirms ieteicams veikt produkta 
testēšanu attiecībā uz konkrētu lietošanas vietu vai 
konsultēties ar pārdevēju.

1000 ml aerosola balons, 
saturs 750 ml, 
kārbā 12 baloni.

KRĀSA



DROŠĪBAS PRASĪBAS
Produkts ir viegli uzliesmojošs, sargāt no pārkaršanas un neglabāt siltuma avotu tuvumā, sargāt 
no tiešiem saules stariem, nesmēķēt darbu laikā. Var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu ieelpojot un 
saskaroties ar ādu. Darbu laikā nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Valkāt aizsargbrilles un cimdus.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ar sacietējušu putu līmi var darboties bez jebkāda riska 
veselībai.

LĪMES │ CELTNIECĪBAS LĪME
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ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 8-15

Pilnīgi sacietējušā salaidumā (+23 °C) stunda 24

Pilnīgi sacietējušā salaidumā (+5 °C) stunda 72

Sacietējušas līmes ugunsdrošība (DIN 4102-1) B3 

Sacietējušas līmes uzliesmošana °C 400

Sacietējušas līmes temperatūras izturība °C

ilglaicīgi:
-40 līdz +90
īslaicīgi:
-40 līdz +130

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Balonu turēt vertikālā stāvoklī un
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 
reizes un pagriezt darba pozīcijā,
balona dibens uz augšu.
Iepriekš samitrināta darba virsma nod-
rošina labāku rezultātu. Pie gaisa tem-
peratūras zem +5 °C ieteicams savieno-
jamās virsmas mitrināt vai apstrādāt 
ar PENOSIL Premium Foam Activator. 
Līmējošo putu daudzumu regulē ar
pistoles mēlīti.
Aukstā laikā pirms darba uzsākšanas 
nepieciešams ļaut balonam sasilt siltā 
telpā vai sasildīt siltā ūdenī. Siltā ūdens 
vai gaisa temperatūra nedrīkst pārs-
niegt 30 °C.

PENOSIL Premium StoneFix 827, 
izplūstot no putu pistoles, veido plānu 
līmeskārtiņu. Tiklīdz līme ir izplūdusi, 
savienojamās akmens virsmas var sas-
piest. Līmi nepieciešams klāt kā uz 
vertikālām, tā uz horizontālām bloka 
malām.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz 
+30 °C.
Aerosola balonu nedrīkst glabāt tempe-
ratūrā virs +50 °C, siltuma avotu tuvumā 
un tiešos saules staros.
Neatvērta iepakojuma glabāšanas 
termiņš 12 mēneši.

TĪRĪŠANA
 ■ Šķidras līmes tīrīšanai piemērots 
 ■ PENOSIL Premium Foam Cleaner.
 ■ Sacietējušas līmes noņemšanai piemērots 
PENOSIL Premium Foam Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai
no nesacietējušas līmes der mitrās tīrīšanas 
lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning 
Wipes.

Minētie parametri mērīti apstākļos pie 23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

IESAKĀM
Putu pistoli PENOSIL 
Premium FoamGun P1.



Līmes putas izolācijas plākšņu nostipri-
nāšanai pie fasādes un pamatiem, kā arī 
iekšējo apdares plākšņu piestiprināšanai 
pie sienas. Salīdzinot fasādes plākšņu 
tradicionālo nostiprināšanu ar maisījumu, 
tad savienojums ar līmes putām ir vien-
kāršāks, ātrāks un izdevīgāks. 

1000 ml aerosola balons,
saturs 750 ml, kārbā 12 baloni.

 ■ Ar ļoti labām līmējošām un hermetizējošām 
īpašībām.

 ■ Izcila saķere ar dažādiem materiāliem, tostarp, ar 
putu polistirēna un minerālu pamatnes virsmām.

 ■ Ļoti ekonomisks, ietaupa laiku un naudu.
 ■ Vienmērīga stingra struktūra un pietiekoša 

elastība. 
 ■ Neliela uzbriešana ļauj līmēt ātri un precīzi.
 ■ Kvalitatīvs rezultāts jebkuros laika apstākļos.
 ■ Izmantojams ar putu pistoli. 

PIELIETOJUMS
 ■ Izolācijas plākšņu piestiprināšana fasādēm un 
pamatiem. 

 ■ Iekšējo apdares plātņu piestiprināšana pie sienas.
 ■ Jumta dakstiņu fiksēšana.
 ■ Siltuma un skaņas izolācija.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
 ■ Gaisa temperatūra darba laikā -5 °C līdz +30 °C, labāki 
rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Balona temperatūra darba laikā +5 °C līdz +25 °C, 
labāki rezultāti pie +20 °C temperatūras. 

 ■ Rezultāts būtiski atkarīgs no darba apstākļiem – 
temperatūras, gaisa mitruma, izplešanās telpas.

 ■ Izolējamām virsmām jābūt tīrām no putekļiem, vaļīgām 
daļiņām un eļļas.

 ■ Sacietējušas putas iespējams krāsot ar krāsām uz 
ūdens bāzes.

IESAKĀM
Putu pistoli
PENOSIL Premium FoamGun P1.PENOSIL Premium FoamGun P1.
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Minētie parametri mērīti apstākļos pie +23 °C un 50% relatīva gaisa mitruma,
ja nav norādīts citādi.

IEPAKOJUMS

KRĀSA

LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA
Putu balonu turēt vertikālā stāvoklī un 
uzgriezt pie pistoles ar vienu roku turot 
pistoles rokturi un ar otru roku griežot 
balonu. Griešanas laikā jāpārliecinās, 
ka pistoles priekšā nav cilvēki. Balonu 
nedrīkst uz pistoles griezt tā, ka balons 
ir ar ventili uz leju vai griezt pistoli uz 
balona. Pēc pistoles nostiprināšanas
balonu intensīvi sakratīt vismaz 20 rei-
zes. Putu daudzumu regulē ar pistoles 
mēlīti.
Līmes putas uzklāt uz izolācijas plāt-
nēm vienmērīgā joslā paralēli siltumi-
zolācijas plātņu malām (3-4 cm no 
malas) un vienu joslu vidū paralēli garā-
kai malai (attālums starp līmes joslām 
līdz 25 cm). Pēc līmes putu uzklāša-
nas uz izolācijas plāktnēm jāpagaida 
~2 min. un pēc tam piespiest plātni 
pie sienas. Nostiprinātās putu polisti-
rēna plākšņu virsmas atrašanās vietu 
iespējams koriģēt līdz 5 min. laikā. Bal-
konu, griestu vai garu bruģu gadījumā 
jāizmanto montāžas piederumi.
Iepriekš samitrināta darba virsma 
nodrošina ātrāku putu sacietēšanu
un labāku rezultātu.

PIELIKUMS – Lietošanas pamācība 
kopā ar darba etapu foto.

TĪRĪŠANA
 ■ Nesacietējušu putu tīrīšanai piemērots PENOSIL Premium Foam 
Cleaner.

 ■ Sacietējošu putu noņemšanai piemērots PENOSIL Premium Foam 
Remover.

 ■ Roku, apģērbu un putu pistoles tīrīšanai no nesacietējošām putām der 
mitrās tīrīšanas lupatiņas PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

UZGLABĀŠANA
Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā 
stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Glabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.
Balonu nedrīkst glabāt temperatūrā virs 
+50 °C, siltuma avotu tuvumā un tiešos 
saules staros.
Garantētais neatvērta iepakojuma 
glabāšanas termiņš 9 mēneši.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
Satur izocianātus. Īpaši viegli uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot. Kairina acis, elpošanas ceļus un 
ādu. Var izraisīt vēzi. Ieelpojot un saskarē ar ādu var izraisīt alerģiju. Kaitīgs: ilgstoši ieelpojot 
var izraisīt nopietnus draudus veselībai. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Iepakojumu glabāt 
labi vēdināmās vietās. Sargāt no uguns - nesmēķēt! Izvairīties no gāzes/tvaiku ieelpošanas. 
Izvairīties no statiskās elektrības rašanās. Valkāt piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcim-
dus. Nelaimes vai sliktas pašsajūtas gadījumā griezties pie ārsta (ja iespējams, parādīt viņam 
etiķeti). Strādāt labi ventilējamā vietā.

ĪPAŠĪBA VIENĪBA VĒRTĪBA

Virsma sausa minūte 10 - 12

Griešana (30 mm putu sloksne) minūte 30 - 40

Pilnīgi sacietējušā salaidumā
+23 °C

stunda
9-11

+5 °C 24

Blīvums kg/m3 25 - 30

Sacietējušu putu ugunsdrošība (DIN 4102-1) B2 B2

Apjoma samazināšanās % iztrūkst

Izplešanās pēc izpūšanas % līdz 30

Sacietējušu putu uzliesmošana °C 400

Stiepes izturība (BS 5241) N/cm2 11,2 

Siltumizolācijas spēja W/m·K 0,034

Skaņas izolācija dB 60

Temperatūras noturība pēc
sacietēšanas

ilglaicīgi
°C

-50 līdz +90

īslaicīgi -65 līdz +130

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877 PENOSIL PREMIUM POLYSTYROL FIXFOAM 877
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PIELIKUMS:

2

3

65

4

Līmes putu uzklāšana 1, 2, 3, 4

Uzgriez putu pistoli uz balona! Kārtīgi sakrati balonu!

Uzklāj līmes putas uz izolācijas plātnes gar malu 3-4 cm no 
malas.

Papildu uzklāj putu joslu plātnes vidū paralēli garākajai 
malai. Attālums starp līmes putu joslām var būt līdz 25 cm.

Plāksnes stiprināšana pie sienas 5, 6, 7, 8

Pēc līmes putu uzklāšanas pagaidīt 2 minūtes. Piespied plāksni pie sienas.

Plāksnes stiprināšana pie sienas 5, 6, 7, 8

Plāksnes atrašanās vietu iespējams koriģēt līdz 5 minūšu 
laikā.

Aizpildi starp plātnēm līdz 5 mm platumā palikušās plaisas ar 
līmes putām virzienā no lejas uz augšu.

Pēc nožūšanas ar asu nazi noņem liekās putas. Darba līdzekļu tīrīšanai izmanto līdzekli PENOSIL Premium 
Foam Cleaner. Izsmidzinot tīrīšanas līdzekli vispirms notīri 
pistoles adapter un ieplūdes uzgali.

Darba pabeigšana un darba līdzekļu tīrīšana 9, 10, 11

Pēc tam uzgriez tīrīšanas balonu pie adaptera un izsmidzini 
līdz pistole ir tīra.

9 10

11
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Krāsa

iepaKoJUms

penosiL premiUm betprimer

saķeres dispersija betona pamatņu gruntē-
šanai pirms izlīdzināšanas ar betonu vai citu 
grīdas izlīdzināšanas maisījumu, vai pirms 
pārklāšanas ar keramiskām flīzēm, tapetēm, 
kāsu vai citiem apdares materiāliem. 

 ■ nodrošina labu saķeri visās betona, ķieģeļu un 
apmetuma virsmās, dabīgā akmenī, kā arī ģipša 
plātnēs, mitrām telpām piemērotās būvniecības 
plāksnēs, ūdensizturīgā saplāksnī un kokā. 

 ■ ātri žūst.
 ■ izturīgs pret iespējamām nobīdēm, kas var rasties 

mitrās telpās. 
 ■ Vienkārši izmantojams.
 ■ Uz ūdens bāzes, neizdala smaržas vai kaitīgus 

savienojumus. 

1 l plastmasas pudele,
3 l, 10 l, 25 l kanna.

pieLietoJUms
 ■ Dažādu pamatnes virsmu (betons, apmetums, koks, flīzes) 
gruntēšana pirms pārklāšanas ar izlīdzinošu maisījumu 
saķeres uzlabošanai telpās un āra apstākļos.

 ■ Porainu sienu un griestu saķeres uzlabošana pirms 
pārklāšanas ar tapetēm, krāsu, ruļļu vai citiem apdares 
materiāliem.

 ■ Vāju virsmu, piemēram, kaļķa virsmu, stiprināšana.

Lietošanas nosacīJUmi
 ■ Lietošanas temperatūra +10 °С līdz +30 °С.
 ■ Pamatnes virsmas mitrums: koks 8-12%; betons <90% 
 ■ Piemēroti darbarīki: ota, mīksta suka vai filca lāpstiņa.
 ■ Patēriņa norma atkarībā no pamatnes virsmas un 
atšķaidījuma pakāpes 0,02 – 0,07 l/m2.

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei │ LīDzeKLis Virsmas aizsarDzībai



Drošības prasības
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas. Izmantot piemērotus aizsargcimdus. Uzglabāt bērniem
nepieejamā vietā.

UzgLabāšana
Garantētais glabāšanas laiks 24 
mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +3 °C līdz +25 °C tempe-
ratūrā, izvairīties no sasalšanas.

Lietošanas 
pamācība
Pamatnes virsmu notīrīt no putekļiem, 
taukiem, eļļas un vaļīgām daļiņām.
Nepieciešamības gadījumā grīda jās-
līpē. Premium BetPrimer atšķaidīt 
ar ūdeni attiecībā 1:3 līdz 1:10 klājot 
grīdu un 1:10 klājot sienas un gries-
tus. Neuzsūcošu pamatnes virsmu un 
vecas dēļu grīdas gadījumā izmantot 
koncentrātu. Izmantojot vāju virsmu sti-
prināšanai, atšķaidīt attiecībā 1:15 līdz 
1:20. Uzklāt plānu vienmērīgu kārtu 
ar mīkstu suku, otu vai filca lāpstiņu. 
Uz virsmas nedrīkst atstāt dispersijas 
peļķes. 

Betonu vai izlīdzināšanas maisījumu 
var klāt uzreiz uz mitras dispersijas. 
Neuzsūcošu un vecu līmes atlieku satu-
rošu pamatnes virsmu gadījumā gruntij 
ļauj žūt apm. 2 stundas pirms izlīdzinoša 
maisījuma uzklāšanas. Grīda jāizlīdzina 
ne vēlāk kā vienu diennakti pēc gruntē-
šanas.

Uz pamatnes virsmas līmējamā par-
keta vai apsildāmā grīdas gadījumā no 
betona grīdas nāksies pilnībā noslīpēt 
cementa pienu un saķeri apgrūtinošas
vielas (piem., vecas līmes atliekas). 
Gruntē tikai līdzināmos apgabalus.

tīrīšana
 ■ Darba līdzekļus un darba drēbes uzreiz
mazgāt ar ūdeni. Ādas tīrīšanai piemē-
rotas tīrīšanas lupatiņas penosiL 
premium cleaning Wipes, pēc iespē-
jas mazgāt ar ūdeni un ziepēm, pēc 
tam izmantot krēmu.

 ■ Sažuvušu produktu iespējams noņemt 
tikai mehāniski.

penosiL premiUm betprimer

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei │ LīDzeKLis Virsmas aizsarDzībai

īpašība Vienība VĒrtība 

Žūšanas ātrums stunda 1-3

Blīvums g/cm³ 1,04

pH 7,5-8,5

Kustības spēja % ca 25

teHnisKais raKstUroJUms



Krāsa

iepaKoJUms

penosiL premiUm rooFmastic

Uz ūdens bāzes elastīga, videi draudzīga jumta un izolācijas mastika, 
kuru izmantojot iegūst ilglaicīgi cietu, ūdensnecaurlaidīgu un gaisu
caurlaidošu pārklājumu. ar mastiku iespējams viegli izolēt arī sarež-
ģītus konstrukciju elementus, kā cauruļvadu šķērsojumus un vietas 
ap caurulēm, panākot bezšuvju pārklājumu. pārklājumu iespējams 
pastiprināt ievietojot šķidrā mastikas slānī stiprinājuma audumu 
penosiL premium aquabrake Fabric. 

 ■ Ūdensnecaurlaidīgs, bet gaisu caurlaidošs.
 ■ piemērots bitumena, ruļļu materiālu, finiera, metāla 

pārklājumu un betona pārklāšanai un blīvēšanai.
 ■ piemērots izmantošanai gan iekšdarbos, gan āra 

darbos, UV-izturīgs.
 ■ pārklāj mazākas plaisas.
 ■ izcili apstrādājams un izlīdzināms.
 ■ Var tonēt.
 ■ Uz ūdens bāzes, neizdala kaitīgus savienojumus. 

1 l, 3 l, 10 l
plastmasas spainis.

pieLietoJUms
 ■ Bitumena jumta labošana.
 ■ Šūnveida dakstiņa slīpo jumtu blīvēšana un klāšana.
 ■ Skārda jumta salaidumu blīvēšana.
 ■ Viļņotu plākšņu klāšanai.
 ■ Jumta virsmu aizsardzība no vides iedarbības.

Lietošanas nosacīJUmi
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °С līdz +25 °С.
 ■ Gaisa mitrums līdz 80%.
 ■ Izmantot sausā laikā, jo lietus šķīdina neizžuvušu mastiku.
 ■ Piemēroti darbarīki: ota vai mīksta suka.
 ■ Materiāla patēriņa norma divreiz uzklājot:
plakans jums 1,0 l/m²
slīps jumts 0,8 l/m²

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi



Drošības prasības
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas. Izmantot piemērotus aizsargcimdus. 
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Lietošanas 
pamācība
Pamatnes virsmu iztīrīt, vecajiem
ruberoida jumtiem noņemt sala radītos 
bojājumus. 
Pirms lietošanas mastiku samaisīt.
Betona virsmas gruntēt 1:5 ar ūdeni 
atšķaidītu mastiku. PENOSIL Premium 
RoofMastic uzklāt uz virsmas ar ruļļa, 
sukas, otas vai izsmidzinātāja palīdzību 
divos slāņos, otrais slānis perpendiku-
lāri pirmajam. Atkarībā no uzklāšanas 
apstākļiem, katram slānim ir jāžūst 
12-24 stundas. Klājuma pastiprināša-
nai, uz pirmā mastikas slāņa var uzklāt 
armējošo audumu Penosil Premium 
AquaBrake Fabric. Armējošu audumu 
uzklāj uzreiz pēc pirmā mastikas slāņa 
uzklāšanas un ar otas, sukas vai špak-
teļlāpstiņas palīdzību stingri piespiež
pie svaigas pamatnes virsmas un arī
no virspuses pārklāj ar mastiku.

UzgLabāšana
Garantētais glabāšanas laiks 36 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā 
+5 °C līdz +25 °C temperatūrā, izvairī-
ties no sasalšanas. Pirms izmantošanas 
noteikti samaisīt. 

tīrīšana
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni, no apģērba traipus uzreiz 
nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Ādas tīrīšanai 
piemērotas tīrīšanas lupatiņas penosiL premium 
cleaning Wipes, ja iespējams, mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Sažuvušu produktu iespējams noņemt tikai mehāniski.

penosiL premiUm rooFmastic

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi

īpašība Vienība VĒrtība

Virsma sausa (pie +22 ˚C) stunda 12-24

Blīvums g/cm³ 1,45

Viskozitāte KU >140

teHnisKais raKstUroJUms

izmantošanas ierobeŽoJUmi
 ■ Pēc uzklāšanas nākošo 24 stundu laikā gaisa temperatūra nedrīkst nokrist 
zem +5 °C vai gaisa mitrums vairāk par 80%.

 ■ Nav piemērots dobumu pārklāšanai, kur pēc lietus veidojas ūdens peļķes.



Krāsa

iepaKoJUms

penosiL premiUm DUstprooFer

betona virsmu ķīmiski stiprinošs un no putekļiem atbrīvojošs šķīdums. 
palielina betona grīdu izturību, atbrīvo no putekļiem un padara to 
izturīgāku pret ķīmisku iedarbību

 ■ padara betona grīdu vienmērīgi blīvu.
 ■ novērš eļļas iekļūšanu betona virsmā un vienkāršo 

apkopi.
 ■ ar suku viegli uzklājams.
 ■ Uz ūdens bāzes, neizdala kaitīgus savienojumus. 

5 l, 10 l, 20 l
metāla trauki.

pieLietoJUms
 ■ Rūpniecības vai noliktavu ēku betona grīdu izturības 
paaugstināšana un atbrīvošana no putekļiem.

 ■ Garāžu, darbnīcu, noliktavu betona grīdu padarīšana par 
izturīgām pret ķimikālijām, tostarp eļļas iedarbībai.

Lietošanas nosacīJUmi
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °С līdz +25 °С.
 ■ Jaunuzceltām betona virsmām pirms impregnēšanas jābūt 
sacietējušām vismaz 21 dienu (+23 °C, 50 % RH).

 ■ Piemēroti darbarīki: mīksta suka vai ota.
 ■ Materiāla patēriņš pārklājot trijos posmos ir līdz 0,5 l/m², 
patēriņš atkarīgs no betona kvalitātes un porainības.

izmantošanas ierobeŽoJUmi
 ■ Nav piemērots dabisku virsmu (kaļķakmens, smilšakmens) 
stiprināšanai.tugevdamiseks.

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi



Drošības prasības
Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas. Kairina acis un ādu. Produktam iekļūstot acīs, uzreiz
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu un griezties pie ārsta. Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, 
cimdus un acu vai sejas aizsargus. Ķimikālija norīšanas gadījumā nekavējoties griezties pie 
ārsta un viņam parādīt iepakojumu vai etiķeti.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

UzgLabāšana
Garantētais glabāšanas laiks 36 
mēneši no izgatavošanas datuma. 
Glabāt noslēgtā oriģināliepakojumā 
sausā vietā +5 °C līdz +30 °C tempe-
ratūrā, izvairīties no sasalšanas.

Lietošanas 
pamācība
Labāku rezultātu sasniegšanai ieteicams
betona virsmu iepriekšnoslīpēt. Pirms 
apstrādes virsmu notīrīt ar putekļusūcēju.

Virsmu apstrādāt trijos posmos:
1. Sajaukt 1 daļu šķīdumu ar 2 daļām 
ūdens (1:2) un ar mīkstu suku uzklāt uz 
betona virsmas. Šķīdums uz virsmas 
jāuzklāj bagātīgi, lai tas iesūktos betonā 
pēc iespējas dziļāk. Ļauj žūt 40-60 
minūtes un tad noņemt lieko šķīdumu
ar suku vai lupatu. 

2. Sajaukt šķīdumu ar ūdeni attiecībā 
1:1 un uzklāt uz betona virsmas kā iepri-
ekš. Ļauj žūt 40-60 minūtes un tad atkal 
noņem lieko šķīdumu.

3. Sajaukt 2 daļas šķīduma ar 1 daļu 
ūdens (2:1) un uzklāt uz betona virsmas 
kā iepriekšējās reizēs. Ļauj žūt 40-60 
minūtes un noņem lieko šķīdumu.  

Ir ļoti svarīgi noņemt visu neiesūkušos 
šķīdumu, pretējā gadījumā tur paliks 
balti plankumi. 

Virsmas apstrādes trīs etapus veic pēc 
kārtas, atstājot starp katru etapu vismaz 
stundu žūšanas laiku. Galīga žūšana 24 
stundas.

tīrīšana
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni, no apģērba traipus uzreiz 
nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Ādas tīrīšanai 
piemērotas tīrīšanas lupatiņas penosiL premium 
cleaning Wipes, ja iespējams, mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Sažuvušu produktu iespējams noņemt tikai mehāniski.

penosiL premiUm DUstprooFer

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi

īpašība Vienība VĒrtība

Galīgais žūšanas laiks stunda 24

Blīvums g/cm³ 1,2

pH 10-11

teHnisKais raKstUroJUms



Krāsa

iepaKoJUms

penosiL premiUm WatersiL

silānu saturošs akmens virsmu impregnēšanas šķidrums. iesūcoties 
dziļi materiāla porās, dažu dienu laikā žūstot veido ūdeni atgrūdošu 
virsmu uz 5-10 gadiem.

 ■ piemērots izmantošanai gan telpās, gan ārā.
 ■ nesamazina gaisa caurlaidību. 
 ■ piemērots izmantošanai dabīgā akmens, ķieģeļu, 

betona un vieglā betona, kā arī apmetuma virsmās. 
 ■ pateicoties apstrādātās virsmas mitruma izturībai, 

palielinās arī sienas siltumizturība.
 ■ gatavs izmantošanai.
 ■ Uz ūdens bāzes, neizdala kaitīgus savienojumus.

1 l plastmasas pudele,
3 l, 10 l plastmasas kannas.

pieLietoJUms
 ■ Dabīgā akmens, ķieģeļu, betona un apmetuma virsmu 
impregnēšana.

Lietošanas nosacīJUmi
 ■ Lietošanas temperatūra +5 °С līdz +25 °С.
 ■ Gaisa mitrums lietošanas laikā ne vairāk par 80%.

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi



Lietošanas 
pamācība
No apstrādājamās akmens virsmas 
noņemt netīrumus, eļļu, taukus, orga-
nisko un cementa pienu, veco krāsu 
u.tml., kas var samazināt šķidruma 
iesūkšanās spēju. Nepieciešamības 
gadījumā izmantot slapjo smilšu strūklu 
vai augstspiediena mazgātāju. Lai sas-
niegtu labāku rezultātu, virsmu nepie-
ciešams mazgāt arī tad, ja netīrumi ar 
acīm nav redzami. Virsmai pilnībā jāno-
žūst. Visiem, ar maisījumu veiktiem 
labojumiem pamatnes virsmā, ir jāļauj 
pietiekoši nožūt. Pirms apstrādes izolēt 
logus, durvis u.c. koka un metāla virsmas. 
Pirms izmantošanas sakratīt. Uzklāt uz 
virsmas ar zemspiediena smidzinātāju 
(piemēram, dārza smidzinātājs) ar darba 
virzienu no apakšas uz augšu. Var iz-
mantot arī otu vai rulli. Virsmai jābūt 
šķidruma piesātinātai. 
Visu materiālu uz virsmas uzklāt ar vie-
nu darba ciklu.
Patēriņa norma: 1-5 m²/l (jeb 0,2-1 l/m²) 
– atkarībā no pamatnes virsmas uzsūk-
šanas spējas.
Rezultāts kā ūdens piles efekts ir red-
zams pēc divām dienām.

UzgLabāšana
Garantētais glabāšanas laiks 24 mēneši 
no izgatavošanas datuma. Glabāt nos-
lēgtā oriģināliepakojumā sausā vietā  
+5 °C līdz +35 °C temperatūrā, izvairī-
ties no sasalšanas. 

penosiL premiUm WatersiL

LīDzeKLis Virsmas apstrāDei  │ HiDroizoLĒJošie LīDzeKĻi

Drošības prasības
Izmantot aizsargbrilles un darba cimdus. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

tīrīšana
Darba rīkus un virsmas, kur uzšļakstās šķidrums, uzreiz 
mazgāt ar ziepjūdeni. Žūstot līdzeklis atstāj redzamas 
pēdas uz blīvas virsmas, piemēram, stikls, metāls, krāsa. 
Nožuvušu un polimerizējušos impregnēšanas līdzekli var 
noņemt tikai mehāniski.

īpašība Vienība VĒrtība

Virsma sausa (+22 ˚C) stunda 1

Galīgais žūšanas laiks stunda 24

Blīvums g/cm³ 0,98

pH 10-11

Ūdens iespiešanās samazināšana % 95

teHnisKais raKstUroJUms
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