











 












 

























 
 
 

 Līmējot/nostiprinot
 Blīvējot
 Aizpildot/izlīdzinot

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+

Dozēšana:

Uzklāšana
Blīvējot ar  Sikaflex®-11FC+:

 Virsmai jābūt tīrai, sausai, bez eļļas, smērvielu, 
 putekļu u.c. piesārņojuma paliekām.
 Šuves malas pārklāt ar līmlenti.
 Ievietojiet šuves atduru. 
 Tās diametram jābūt 20%- 30% lielākam 
 par šuves platumu. 
 Ja nepieciešams, uzklājiet gruntēšanas līdzekli.
 Iestrādāt ar rokas vai pneimatisko šuvju pistoli.
 Var izlīdzināt ar špakteļlāpstiņu. Ja nepieciešams,  
 izmantojiet piemērotu nolīdzināšanas šķīdumu.
 Noņemt līmlenti pirms blīvējošā materiāla   
 cietēšanas uzsākšanās.

Līmēšana ar Sikaflex®-11 FC+:

Līmi uz sagatavotās virsmas uzklāt punktveidā, vai joslās.
Atkarībā no virsmas raupjuma, Sikaflex®-11 FC+ slānim jābūt 1-3mm biezam. 
Izvairīties no gaisa burbuļiem. Spēcīgi saspiest līmējamās virsmas.

Aizdarināmās šuves garums metros 
no vienas 310ml patronas

Šuves platums:
Šuves dziļums:

     viss vienā

  B
līvētājs un līme

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm
3,8 m 2,2 m 1,2 m 0,8 m 0,6 m

Stipra, elastīga, ātri 
cietējoša poliuretāna līme 
un blīvēšanas mastika 



Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+  ir pastāvīgi 
elastīga vienkomponenta mastika 
blīvēšanai un plaisu aizpildīšanai. 
Tā veidota uz mitruma klātbūtnē ātri 
cietējoša poliuretāna bāzes.

Sikaflex®-11 FC+ ir īstais produkts:

Līmēšanai:
Neticami stipra 
un noturīga pielipšana. 
Nenoplūst uzklāšanas 
laikā.

Blīvēšanai: 
Pastāvīgi elastīga, 
noturīga pret 
vibrācijām 
 un temperatūras 
izmaiņām.

Aizpildīšanai:
Ūdensizturīga, ilgstoši 
elastīga mastika, 
kuru var izmantot pat 
visplatākajām plaisām.

 Ūdens un laika apstākļu   
 izturīga. 
 Var izmantot kā telpās, 
 tā arī āra apstākļos.

Saderīga gandrīz ar visiem celtniecības materiāliem:

plast-
masu

betonu
javu

keramiku koksni galvanizētu 
tēraudu

varu tēraudu

Sikaflex®-11 FC+ ir īstais risinājums 
vispārējo būvdarbu izpildītājiem, 
jumiķiem, veikalu iekārtotājiem, 

patiesībā – ikvienam.

Pastāvīgi elastīga, ar spēcīgu pielipšanu!

Pieejama piecās dažādās krāsās:

melnā pelēkā baltā smilškrāsas brūnā

Sikaflex®-11 FC+ ir elastīga un ļoti izturīga pret vibrācijām 
un temperatūras izmaiņām:
Sausos apstākļos: no -40°C līdz +80°C, uz neilgu laiku līdz +90°C
Mitros apstākļos :līdz +50°C, uz neilgu laiku līdz +60°C

 Blīvē un līmē vienlaicīgi.

 Viegli un ērti lietojama, 
 gatava lietošanai.
 Alternatīva mehāniskajai   
 nostiprināšanai.

Ilgizturīga

Praktiska

Viegli iestrādājama

     viss vienā

   

Blīvētājs un līme


