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Gerlinger Adhesive  Tape Gerband 603 

Naglu vietu blīvēšanai 

Divpusēja līmlenta 
 

Produkta apraksts 
Oderējums 
• PE putas 
• šķērssaistīts 
• ar slēgtām porām 
Līme 
• sastāv no diviem komponentiem 
• butila gumijas hermētiķis (pie pamatnes) 

• drošs un ilgstošs blīvējums jumta membrānām 
• ūdensnecaurlaidīgs 
• ļoti labi kompensē virsmas nelīdzenumus 

• poliakrilāta līme (pie latojuma) 
• ļoti labi līp arī zemā temperatūrā 
• pastiprināts ar tīklveida armējumu 

• ļoti lipīga virsma abās pusēs 
Noņemamā aizsargplēve 
• PP-plēve 
Īpašas iezīmes 
• ilgstoša ūdensizturība 
• ļoti izturīgs pret novecošanu 
Krāsa 
• PE putas pelēkas 
• butila gumija melna 

Izmantošana 

• naglu vietu blīvēšana zem kontrlatojuma 

Piezīmes par izmantošanu 

• izmantošanas temperatūra  -10°C to +40°C 
• virsmām jābūt sausām un attīrītām no tādām vielām kā tauki, eļļas, 

virsmaktīvās vielas, netīrumi un putekļi. 
• porainas vai smilšainas apakšvirsmas ieteicam vispirms apstrādāt ar  

Gerband Butyl Primer 6000 vai Gerband Primer 6300 
• savienošanas laikā līmlenti pēc iespējas jācenšas nesavilkt, bet tā vietā 

pienācīgi jāpiespiež pie virsmas 
• saķeri var uzlabot pieliekot lielāku spiedienu 
• nedrīkst izmantot savienojumos zem mehāniskas slodzes 
• tā kā ir iespējama plastifikatora pārvietošanās, iesakām pārbaudīt produkta 

Piemērotību plastmasām un gumijai. 
• nav izturīgs pret eļļu, daudziem organiskiem šķīdinātājiem 
• Glabāt sausās telpās no +5°C līdz +25°C, sargāt no UV starojuma 

Tehniskie dati 
• Oderējuma biezums    about 2.00 mm 
• Kopējais biezums (DIN EN 1942)*    about 3.0 mm 
• Stiepes izturība (DIN EN 14410)*    about 40 N/25 mm 

PP-plēve 

Butila gumijas hermētiķis 

PE putas 

Poiakrilāta līme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iepakojuma vienība 

Ruļļa garums m   Ruļļa platums mm Ruļļi iepakojumā 

40         7 
• Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)* about 75 % 
• Izturība pret lobīšanos (IPM 5009)** 

• poliakrilāta adhēzija    about 25 N/25 mm 
• butila gumijas adhēzija    about 20 N/25 mm 

• Temperatūras diapazons    -30°C to +80°C 
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paaugstinoties temperatūrai 
līmes masa kļūst mīkstāka 

Savādāki iepakojumi iespējami pēc pieprasījuma 

un lipīgāka 
• Serdes diametrs 76.5 mm 
* saskaņā ar attiecīgo DIN standartu ** pie 100 mm/min, 90o 
Papildus tehniskie dati par Gerband 603 ir piejami pēc pieprasījuma. 

Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. Sākot ar 2012 gada martu 
 
Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® 
produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem 
pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un  
ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt 
klientiem izvēlēties konkrētajam pielietojumam pareizo līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs 
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. 
Klienti var saņemt palīdzību līmlentu iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas. 

Sertificēts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ.  Nr.  56398-QM 
 

Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Jaumann-Industriepark 5 
D-86720 Nördlingen 
Tālrunis   +49 (0) 90 81 213-0 
Fakss    +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts    info@gerband.de 
Internets   www.gerband.de 
 


