
NAKS-3  

ĀTRI SACIETĒJOŠA 

FLĪŽU LĪME REMONTA DARBIEM 

 
IEKŠĒJIEM UN ĀRĒJIEM DARBIEM 
 
PIELIETOŠANA 

 Keramisko, klinker flīžu un akmens plākšņu līmēšanai uz akmens, apmetuma, 
betona un citām cietām, minerālām virsmām. 

 Flīžu līmēšanai uz vecajām flīzēm, īpaši mitrās un slapjās telpās. 

 Flīžu līme ir karstuma un sala izturīga. Sienas un grīdas flīžu līmēšanai. 

 Ģipškartona plākšņu pielīmēšanai pie apmetuma, mūra, akmens vai betona. 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Sauso flīžu līmi iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā. 

 Pievienot ūdeni 25% no sastāva (6.25 l uz 25 kg maisu / 1.25 l uz 5 kg 
iepakojuma ). 

 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 

 Pirms flīzēšanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 3-5 minūtēm, tad vēlreiz viegli 
samaisīt. 

 Gatavā flīžu līme izstrādājama 25-30 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas. 
FLĪŽU LĪMĒŠANA 

 Flīžu līme jāuzklāj uz virsmas ar robaino špakteļlāpstu, var arī uzklāt ar 
špakteļlāpstu uz flīzes. 

 Ar flīžu līmi noklāj virsmu, cik iespējams noflīzēt 5 minūšu laikā. 

 Uz virsmas uzklātās līmes biezums vidēli 0,5-2 cm. 

 Flīžu koriģēšanas laiks uz sienas 3-5 minūtēm. 
ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU LĪMĒŠANA 

 Sienām vai grīdai, uz kurām piestiprināmas ģipškartona plāksnes, jābūt 
līdzenām. 

 Līme tiek uzklāta ar špakteļa lāpstu uz ģipškartona aizmugures vai uz virsmas. 

 Atkarībā no ģipškartona izmēriem un piestiprināšanas apstākļiem, jāpielieto 
atbilstošs daudzums līmes un   piestiprināšanas vietu skaits. 

 Ģipškartona plāksne vienmērīgi jāpiespiež pie virsmas. 

 Ģipškartona plāksnes var līmeņot 3-5 minūšu laikā. 
ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU LĪMĒŠANA 

 Sienam vai griestiem, uz kurām piestiprināmas ģipškartona plāksnes, jābūt 
līdzenām. 

 Līme tiek uzklāta ar špakteļa lāpstu uz ģipškartona aizmugures vai uz virsmas. 

 Atkarībā no ģipškartona izmēriem un piestiprināšanas apstākļiem, jāpielieto 
atbilstošs daudzums līmes un piestiprināšanas vietu skaits. 

 Ģipškartona plāksne vienmērīgi jāpiespiež pie virsmas. 

 Ģipškartona plāksnes var līmeņot 3-5 minūšu laikā. 
 SACIETĒŠANA 

 Noflīzētās sienu virsmas var šuvot pēc 2 stundām . 

 Noflīzētās grīdu virsmas var šuvot pēc 3-4 stundām. 

 Noflīzētās grīdu virsmas noslogot nav ieteicams pirms 24 stundām. 
IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI 

 Strādājot ar flīžu līmi pamatvirsmas un gaisa temperatūrai 24 stundu laikā ir jābūt 
virs + 10 °C. Pie zemākas temperatūras palēninās sacietēšanas process un 
samazinās līmes kvalitāte. 

 Neizmantot grīdas apkuri grīdas flīzēšanas laikā un 24 stundas pēc flīzēšanas.  

 Flīžu līmi nevar izmantot uz taukainām vai eļļainām virsmām , mitruma 
neizturīgām špaktelēm, vāja kaļķa apmetuma vai koka virsmām. 

 Flīžu līmes nokļūšana kanalizācijas sistēmā var izraisīt aizdambējumus. 

 Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var 
izraisīt ādas iekaisumu. Flīžu līmei nokļūstot acīs, tās nekavējoties jāizskalo ar 
lielu daudzumu tīru ūdeni. Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās. 

PATĒRIŅŠ  
 1m² noflīzēšanai, 5 mm biezumā nepieciešams 3-4 kg sausā sastāva. 

UZGLABĀŠANA 
 Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam. 


