
Page 1 of 3 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUKTA TIPS 
Akrila blīvējums 
 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
MAKROFLEX FX130 akrila blīvējums ir vienkomponenta 
salaidumu blīvējums uz akrila lateksa masas pamata. 
Piemērots plaisu un savienojumu aizpildīšanai gan 
telpās, gan āra apstākļos. Aptuveni vienu stundu pēc 
blīvējuma pielietošanas uz tā var uznest pārklājumus, kas 
veidoti gan uz šķīdinātāju gan ūdens pamata. Tas ir 
ūdensnecaurlaidīgs, bet nevar tikt izmantots 
savienojumu blīvēšanai, kuri kontaktā ar ūdeni ir 
pastāvīgi. Akrila blīvējumu var lietot visiem 
savienojumiem ar zemu izkustēšanās spēju. Labi pielīp 
pie betona, ķieģeļu, koka, ģipša plākšņu, krāsotām, 
lakotām un citām virsmām. MAKROFLEX FX130 ir 
piemērots visām porainām virsmām. 
 

 Ļoti labas pielietošanas iespējas 
 Saglabā elastību 
 Var tikt nokrāsots 
 Var tikt pielietots uz mitrām virsmām 
 Izturīgs pret UV starojumu 
 Bez smakas 
 Ūdensnecaurlaidīgs 
 Nesatur šķīdinātāju 

 

PIELIETOJUMA JOMAS 
 Konstrukciju ar zemu izkustēšanās spēju 

savienojumu blīvēšanai starp ķieģeļiem, 
betonu, kokmateriāliem u.c. 

 Salaidumu un plaisu aizpildīšanai griestos 
 Plaisām palodzēs un durvju stenderēs 
 Plaisu aizpildīšanai apmetuma plāksnēs 
 Ieplaisājušu virsmu izlīdzināšanai 

 

LIETOŠANA 
Makroflex BA 141 tiek piegādāts kā lietošanai gatavs 
blīvējuma materiāls, un to, bez īpašas priekšapstrādes, 
var pielietot no kartridža, izmantojot standarta gaisa vai 
ar roku darbināmu pistoli. 
Virsmas sagatavošana 

Savienojamām virsmām jābūt tīrām. Ļoti taukainas 
virsmas ir jānotīra ar acetonu vai MAKROFLEX CLEANER. 
Ja salaidumā ir vecs pildījums, adhēzija būs slikta un 
tādēļ vecais pildījums ir pilnīgi jāaizvāc un virsmas 
jānotīra. Lai izveidotu optiski glītas šuves, mēs iesakām 
šuves malas nomaskēt ar piemērotu lenti. 
 

Šuves izmēri 
Ir jāņem vērā hermētiķa deformācijas iespēja.  
minimālais platums 5 mm / maksimālais platums 20 mm 
/ minimālais dziļums 5 mm / ieteikums: platums = 
dziļums. 
 

Gruntēšana 
Ļoti porainām virsmām ir ieteicams uznest atšķaidīta 
MAKROFLEX FX130 apakšslāni (viena daļa MAKROFLEX 
FX130 un divas daļas ūdens) vai speciālu apakšslāni. 
Pirms salaidumu veidošanas apakšslānim ir jābūt pilnīgi 
sausam! 
 

Pielietošana 
Nogriezt kartridža galiņu un uzskrūvēt sprauslu uz 
kartridža.  Sprauslas galu nogriezt slīpi (apmēram 45 
grādu leņķī) atbilstoši šuves platumam. Ievietot kartridžu 
pistolē un iespiest hermētiķi šuvē, pārliecinoties, ka 
hermētiķis ir pilnā saskarē ar abām šuves pusēm un 
izvairoties no gaisa ieslēgumiem.  Īpašu uzmanību 
pievērst malu pielipšanai. Pirms nogludināšanas, šuvi var 
nedaudz apsmidzināt ar tīru ūdeni. Kamēr uz blīvējuma 
virsmas vēl nav izveidojusies plēvīte, maskējošo lenti 
noņemt un šuves virmu nogludināt ar ūdeni. Kamēr uz 
virsmas vēl nav izveidojusies plēvīte, noņemt ūdens 
paliekas un blīvējuma virsmu pasargāt no ūdens (lietus). 
 

Darbarīku tīrīšana 
Darbarīkus un notraipītās virsmas pirms pildījums nav 
sacietējis var notīrīt ar ūdeni. 
 

Piezīmes par lietošanu 
Blīvēšanas materiālus var krāsot tikai tad, ja pārklājums 
spēj sekot blīvējuma deformācijām (vispārējā gadījumā, 
atkarībā no pārklājuma, šuves deformācijas ir < 5 %) - 
pretējā gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties 
plaisas. Produktu var krāsot apmēram vienas stundas 
laikā. Pirms pārklāšanas, ir ieteicams veikt blīvējuma un 
krāsas saderības iepriekšējas pārbaudes. 
Pirms lietus iedarbības, laika apstākļiem ir jābūt 
piemērotiem, lai uz blīvējuma virsmas izveidotos būtiska 
plēvīte. Pēc blīvējuma pielietošanas, virsmu pasargāt no 
lietus, minimums, 1 stundu. 
 

Ierobežojumi 
Nav ieteicams pielietot laikā, kad notiek lielas 
temperatūras izmaiņas (plaisu veidošanās dēļ kustībām 
cietēšanas laikā). 

 Nepielietot FX 130 kā stiklošanas blīvējumu 
grīdu šuvēs un ārsienu deformācijas šuvēs 

 FX 130 nav piemērots šuvēm, kas pakļautas 
ūdens spiedienam, vai šuvēm, kas pastāvīgi 
iegremdētas ūdenī (zemūdens sistēmās, 
sanitārajā iekārtās, grīdu segumu šuvēm, 
balkonos un terasēs) 

 Nepielietot FX 130 vannu un izlietņu blīvēšanai 

Tehnisko datu lapa 

MAKROFLEX FX 130 
Augusts, 2016 
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DROŠĪBA 

Strādājot ar blīvējumu, valkāt parastu darba 
aizsargapģērbu. 
 

STABILITĀTE 
Produkta kvalitāte saglabājas nemainīga 12 mēnešus pēc 
izgatavošanas datuma, uzglabājot vēsā (starp +5°C un 
+25°C), sausā vietā neatvērtos kartridžos. Sargāt no 
sasalšanas! 
 

KRĀSA 
balta 
 

IEPAKOJUMS  
280 ml kartridžs 
 

STANDARTI 

EN 15651-1 
(CE - marķējums) 

Produkta tips F-INT: hermētiķis 
fasādes elementiem, lietošanai 
iekšdarbos  

 

TEHNISKIE DATI 

NESACIETĒJUSI GUMIJA 

Sistēma akrila dispersija 

Blīvums (ISO 1183) 1,64 – 1,7 g/cm3  

Uznešanas temperatūra +5 °C ... +40 °C 

Plēvītes izveidošanās laiks (23 °C, 50 
% RH) 

maksimāli 50 min 

Sacietēšanas ātrums 
(23 °C, 50 % RH) 

 1 mm/24h 

 
 

 

SACIETĒJUSI GUMIJA  

Temperatūras izturība, sacietējušam -20 °C ... +80 °C  

Cietība (Shore A, ISO 868)  20 

Rukums (ISO 10563) ~ 20% 

Modulis 100 % pagarinājumā ( ISO 
8339-A) 

0,1 N/mm2 

Pagarinājums saplīstot ( ISO 8339-A)  150 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVĒRTĒTAIS PATĒRIŅŠ 

 
 
VESELĪBA UN DROŠĪBA 
Pirms produkta lietošanas lūdzam skatīt attiecīgo drošības datu 
lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma. 
Strādājot ar hermētiķi, izmantot vispārēju aizsargapģērbu. 
Vulkanizācijas laikā izdalās šķīdinātājs. Tā tvaikus nevajadzētu 
ieelpot ilgstošā laika periodā vai augstā koncentrācijā. Tāpēc 
darba vietā ir nepieciešama laba ventilācija. Tomēr, ar 
sacietējušu hermētiķi var apieties bez jebkāda riska veselībai. 
 
“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot 
rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir 
pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS 
sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi 
pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi 
jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav 
atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem 
un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto 
pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam 
veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu 
produkta piemērotību. 
Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto 
informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu 
rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, 
ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai 
miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu 
atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti 
piemērojamām saistību tiesībām.” 
 
 

Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56B 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 
www.makroflex.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekoši metri no 300 ml kartridža 

 Savienojuma platums (mm) 

B
līv

ēj
u

m
a 

b
ie

zu
m

s 
(m

m
) 

3 4 6 8 10 12 15 20 25 

4 25 18 13 10 7 6 5 3,5 - 

5 20 15 10 7 6 5 4 3 - 

6 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25 - 

8 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75 - 

10 10 8 5 4 3 2 2 1,5 1,2
5 

http://www.makroflex.lv/


Page 3 of 3 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


