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Universāla poliuretāna līme 
 
 
 

Pielietošanai gatava ātras iedarbības poliuretāna līme ar lielisku adhēziju ti-
piskām celtniecības pamatnēm  

 

ĪPAŠIBAS 

 ātra un ērta pielietošanā  
 zema spiediena 
 ļoti efektīva (līdz 12 m2) 
 plašs pielietojums 
 gatava pielietojums 
 iekšdarbiem un āra darbiem 
 paaugstinātas siltumizolācijas 

īpašības  
 lieliska adhēzija un izturība  

PIELIETOJUMS 

Universālā poliuretāna līme Ceresit CX 10 lieliski aizstāj tradicio-
nālās mūrnieku cementa javas, veidojot starpsienas.  Nav nepie-
ciešama elektroenerģija, ūdens vai speciāls aprīkojums. Gatava 
pielietošanai uzreiz pēc iepakojuma sakratīšanas. Tā ir zema 
spiediena un ļoti efektīva. Līmei ir būtiski labākas termoizolācijas 
īpašības, salīdzinot ar tradicionālajām cementa javām. Ceresit 
CX 10 nodrošina precīzus un stiprus savienojumus jau pēc 2 
stundām. Garantē darba rezultātu temperatūrā no +5°C , kā arī 
augstā gaisa mitrumā. Ceresit CX 10 var izmantot iekšdarbos un 
āra darbos uz horizontālām un vertikālām virsmām.  Tā nodr-
ošina lielisku adhēziju ar lielāko daļu celtniecībā lietojamo mate-
riālu: šūnbetona blokiem, koku, ģipškartona un OSB plāksnēm, 
putupolistirola elementiem, bitumena pārklājumiem, stiklu, cinko-
to skārdu, ar poliestera slāni pārklātu skārdu. 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

Ceresit CX 10 ir ļoti laba adhēzija pie nesošām pamatnēm, kas 
attīrītas no taukiem, putekļiem un citām adhēziju samazinošām 
vielām. Ja līme tiek lietota zemas temperatūras apstākļos, pa-
matnes var būt mitras, bet ne apsarmojušas vai klātas ar ledu. 
Netīrumi, antiadhēzijas materiālu pārpalikumi un adhēziju samaz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inoši materiāli no līmējamās virsmas jānoņem ar augstspiediena 
mazgāšanas ierīču palīdzību. 

DARBA VEIKŠANA 

Tvertne pirms pielietošanas jāuzglabā istabas temperatūrā vi-
smaz 12 stundas. Pirms darbu sākšanas tvertne jāsakrata apmē-
ram 20 reižu, jānoņem no tvertnes plastmasas vāciņš un tvertne 
stingri jāuzskrūvē uz pistoles. Uzmanību! Pistoles vārstam jābūt 
aizskrūvētam. Pēc tvertnes uzskrūvēšanas drīkst atvērt pistoles 
vārstu un atbrīvot līmi, nospiežot pistoles mēlīti. Svaigus līmes 
smērējumus var notīrīt ar Ceresit TS 100 Premium tīrītāju vai 
acetonu, sacietējušu līmi var noņemt tikai mehāniski. Sacietēju-
šās putas jāsargā no ultravioletajiem stariem. 
 
Šūnbetona bloku līmēšana (atbilstoši normai ETA-13/0639) 
1. Ja virsma zem pirmās kārtas ir nelīdzena, tā ir jāizlīdzina ar 

cementa javas palīdzību.   
2. Uz atbilstoši sagatavotas virsmas jāuzklāj 1–2 paralēlas lī-

mes joslas 2–3 cm platumā gar bloka malām, 3–5 cm attā-
lumā no malām. Ja bloka biezums ir mazāks par 11,5 cm, 
jāuzklāj tikai viena josla.   



 

3. Bloki jānovieto ne vēlāk kā 3 minūšu laikā pēc līmes uzklā-
šanas, tos stabilizējot un izlīdzinot ar gumijas āmura palī-
dzību.   

4. Korekcijas un stabilizēšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 1 
minūti. Pārsniedzot šo laiku, no jauna jāuzklāj līmes kārta.   

5. Pēc katras kārtas izveidošanas jākontrolē tās līmenis.   
6. Savienojot turpmākās kārtas, līmes joslu skaitam jābūt tā-

dam pašam, kā līmējot pirmo kārtu.  
Ģipškartona un osb plākšņu līmēšana 
1. Uzklāt 2–3 cm platas paralēlas līmes joslas (starp joslām 

saglabājot 15 cm attālumu) gar vertikālās plāksnes malām, 
saglabājot 5 cm attālumu no malas. 

2. Pēc precīzas plātnes pielikšanas, piespiest uz 5 minūtēm, 
bet pēc tam nogaidīt 2 stundas līdz pilnīgai līmes sacietēša-
nai. 

Palodžu uzstādīšana 
1. Uzklāt 1–2 paralēlas līmes joslas 2–3 cm platumā gar palo-

dzes materiāla garāko malu (saglabājot 3–5 cm attālumu no 
malas). Ja materiāla biezums ir mazāks par 11,5 cm, jāuz-
klāj tikai viena josla. 

2. Pēc precīzas palodzes pielikšanas, piespiest uz 5 minūtēm, 
bet pēc tam nogaidīt 2 stundas līdz pilnīgai līmes 
sacietēšanai. 

PIEZĪME 

Darbi veicami laika apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatū-
ra ir no -5° līdz +35 °C. Visi dati attiecas uz temperatūru līdz +20 
°C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Citos apstākļos materiāla pa-
rametri var mainīties. 
Ceresit CX 10 satur veselībai kaitīgas vielas. Valkāt aizsargci-
mdus un aizsargbrilles. Darba laikā nesmēķēt un nelietot pārtiku, 
nestrādāt atklātas ugums tuvumā, jo iepakojums satur ugunsne-
drošu gāzi. Gadījumā, ja parādās sliktas pašsajūtas simptomi, 
nekavējoties jākonsultējas ar ārstu. Iepakojums satur saspiestu 
ugunsnedrošu gāzi, tādēļ jāsargā no sakaršanas virs  + 50°C. Ie-
pakojumu nedrīkst sacaurumot un mest ugunī. Līmi iepakojumā 
drīkst pārvadāt tikai automašīnas bagāžniekā, nekad nepārvadāt 
pasažieru salonā. Sargāt no bērniem!  

IETEIKUMI 

Šī instrukcija nosaka materiāla lietošanas ietvarus un darbu veik-
šanas ieteicamo veidu, taču nevar aizvietot izpildītāja profesionā-
lo sagatavotību. Bez jau minētajiem ieteikumiem darbi jāveic sa-
skaņā ar celtniecības un darba drošības noteikumiem. 
Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, savukārt tā izmantošanas 
apstākļus un veidu viņš nav spējīgs ietekmēt. Šaubīgās situācijās 
lietotājam ieteicams pašam veikt materiāla izmēģinājuma pār-
baudes. Ar šīs instrukcijas izdošanu spēku zaudē iepriekš izdotās 
instrukcijas. 

UZGLABĀŠANA 

Uzglabāt un transportēt tikai vertikālā stāvoklī sausos un vēsos 
apstākļos temperatūrā no +5° līdz +25 °C. 
Derīguma termiņš: 15 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts 
uz tilpnes apakšdaļas. 

IESAIŅOJUMS 

Metāla tilpne, saturs – 850 ml  

TEHNISKIE  DATI 
Darbu veikšanas temperatūra:                          no -5° līdz +35 °C 
____________________________________________________ 
Mitrums darbu veikšanas laikā:                                       līdz  85% 
____________________________________________________ 
Atklātais laiks:                                                                  līdz 5 min  
____________________________________________________ 
Sacietēšanas laiks:                                         apmēram 2 stundas  
____________________________________________________ 
Siltumvadītspējas koeficients λ:                                 0,040 W/mk 
____________________________________________________ 
Ugunsreakcijas klase:                     E klase atbilstoši EN 13501-1  
____________________________________________________ 
Ugunsizturība: EI 90 sistēmā  „CereWall” ar šūnbetona blokiem 
klase A1 pēc normas EN 13501-2:2007+A1:2009  
____________________________________________________ 
Adhēzija (līmējuma stiprība): 
 
pie betona                                            ≥ 0,3 MPa 
 
pie putuplasta                                                               ≥ 0,15 MPa           
                                                          (pārrāvums putuplasta slānī) 
 
pie keramikas ķieģeļiem                                         ≥ 0,30 MPa 
 
pie šūnu betona                                          ≥ 0,15 MPa 
 
pie OSB plāksnēm                                             ≥ 0,30 MPa  
 
pie stikla                                                                     ≥ 0,30 MPa 
 
pie loksnēm  
- cinkotām                                               ≥ 0,10 MPa 
- ar pārklājumu poliestera SP25                                   ≥ 0,20 MPa 
 
pie ģipškartona                                                 ≥ 0,10 MPa 
 
pie putupolistirola (XPS)                                        ≥ 0,20 MPa 
 
pie bitumena  pārklājuma                                         ≥ 0,25 MPa 
 
pie koka                                            ≥ 1,0 MPa 
 
pie minerālvates                                                        ≥ 0,08 MPa 
 
Starpslāņu sistēmā: 
- EPS-CX10–EPS                                                        ≥ 0,08 MPa 
- minerālvate-CX 10-minerālvate                                 ≥ 0,08 MPa  
____________________________________________________ 
Iepakojuma patēriņš: 
  
- ģipškartona vai OSB plāksnēm:                                    līdz 12 m2 
- betona blokiem:                                                            līdz 10 m2  
____________________________________________________ 

Izstrādājumam ir šādi atsauces dokumenti: 
- Eiropas Tehniskais apstiprinājums ETA-13/0693. 
  


