
NAKS-5  
BALTĀ FLĪŽU LĪME, BALTĀM, CAURSPĪDĪGĀM UN MARMORA 

FLĪZĒM 

STIKLA BLOKU UN PLATU ŠUVJU ŠUVOŠANAI. 
 
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, baseinos, īpaši slapjās telpās un karstās vidēs. 
 Flīžu līme ir karstuma un sala izturīga. 
 Sienas un grīdas flīžu līmēšanai. 

SAGATAVOŠANA DARBAM 
 Sauso flīžu līmi iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā. 
 Pievienot ūdeni 20-22% no sastāva (5-5.5 l uz 25 kg maisu). 
 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 
 Pirms flīzēšanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 10 minūtēm, tad vēlreiz viegli 

samaisīt. 
 Gatavā flīžu līme izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas. 

FLĪŽU LĪMĒŠANA 
 Flīžu līme jāuzklāj uz virsmas ar robaino špakteļlāpstu. 
 Ar flīžu līmi noklāj virsmu, cik iespējams noflīzēt 10-15 minūšu laikā. 
 Uz virsmas uzklātās līmes biezums vidēli 3-8 mm. 
 Flīžu koriģēšanas laiks uz sienas līdz 10 minūtēm. 

SACIETĒŠANA 
 Uzflīzēto flīžu šuves var aizpildīt pēc 1-2 diennaktīm. 
 Uz noflīzētas grīdas nav ieteicams uzkāpt pirms 2-3 diennaktīm. 
 Noflīzētās grīdas drīkst pilnīgi noslogot vai tām ieslēgt grīdas apkuri tikai pēc 2 

nedēļām. 
FLĪŽU ŠUVOŠANA 

 NAKS-5 var izmantot arī kā flīžu šuvju aizpildīšanai vidējām un platām šuvēm. 
 Maksimālās šuves platums līdz 10 mm. 
 Šuvju aizpildīšanai ieteicams izmantot gumijas špakteļa lāpstu. 
 Šuvju masa tiek ieklāta šuvēs ieslīpi šuvju garumam. 
 Pēc šuvju aizpildīšanas uz flīzēm palikušo šuvju masu notīrīt 15-20 minūšu laikā. 
 Tīrīšanai izmantot samitrinātu sūkli. 
 Pilnīgai flīžu notīrīšanai, pēc šuvju masas sacietēšanas, var izmantot sausu drānu. 

 IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI 
 Strādājot ar flīžu līmi pamatvirsmas un gaisa temperatūrai 48 stundas pēc flīzēšanas 

jābūt virs + 5 °C.  
 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.  


