
Bloku līme 2016

K526

Knauf Porenbetonkleber weiss ir līme uz kaļķa 
un speciāla cementa maisījuma bāzes ar saķeri 
uzlabojošām piedevām.
Izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums
Saskaņā ar LVS EN 998-2 prasībām ir veikta 
ražošanas procesa sertifikācija un produkta tipa 
tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas pro-
cesa kontrole. Produkts ir marķēts ar CE mar-
ķējumu.

Uzglabāšana
12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka palikt-
ņiem.

Iepakojums
25 kg, art. Nr. 132331

Materiāls
Knauf Porenbetonkleber weiss ir paredzēta gāz-
betona bloku un ķieģeļu precīzai mūrēšanai vai 
līmēšanai, īpaši gludām virsmām ar šuvju bie-
zumu 1-3 mm.
Ārdarbiem un iekšdarbiem.

n	Uz cementa bāzes 
n	Ļoti labi aiztur ūdeni 
n	Viegla un vienkārša izstrāde
n	Baltā krāsā

Pielietojums Īpašības

Knauf Porenbetonkleber weiss
Balta līme gāzbetona blokiem



Grauda lielums: līdz 0,6 mm
Spiedes izturības klase: M5
Saķeres stiprība (bīdes izturība): ≥ 0,30 N/mm2

Siltumvadītspēja λ: 0,4 W/m·K
Ūdens tvaika difūzijas 
koeficients μ: 5/20
Ūdens uzsūce: < 0,5 kg (m2 x min0,5)
Ugunsreakcijas klase: A1

Materiāla patēriņš
Patēriņš atkarīgs no izmantotajiem blokiem.
Blokiem ar gludu virsmu: 4 kg/m2, 
 ja ķieģeļu/bloku izmērs ir 25x25x50 cm.

Pamatne Tehniskie dati

Balta līme gāzbetona blokiem
Knauf Porenbetonkleber weiss

Porenbetonkleber weiss 25 kg pievienot ~ 7 l tīra ūdens, samaisīt ar lēni rotējošu mikseri vai gravitā-
cijas maisītāju, 5 min. ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt darbam nepieciešamo konsistenci.
Līmes kārtu uzklāt ar roboto špakteļlāpstu (ne mazāku par 8x8 mm).
Bloki uz uzklātās javas kārtas jāliek pēc iespējas ātrāk.
Mūrēšanai jānotiek saskaņā ar bloku ražotāja norādījumiem. Papildus tam jāievēro valsts būvniecī-
bas normatīvi.

Citi norādījumi
Knauf Porenbetonkleber weiss nedrīkst pievie-
not citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mai-
nīties līmes īpašības.
Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūde-
ni.
Darba drošība un atkritumu savākšana
Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Izstrādes laiks
Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un 
cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par + 5°C.
Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

Temperatūra / klimats
Iejauktais materiāls ir izstrādājams ~ 2 stundas, 
korekcijas laiks ~ 10 min., atkarībā no laika ap-
stākļiem un ķieģeļu/ bloku uzsūkšanas spējas.
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SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas 
nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. 
Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši 
Knauf ieteikti produkti. 
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