
Augstākās kvalitātes saistvielas un blīvētāji 
āra darbiem un iekšdarbiem

Permo®seal 

MADE IN GERMANY

Permo® seal priekšrocība ir nelielais materiāla 
patēriņs (viena tūba pietiek lai noblīvētu 50m) 
un ērtā lietošana.
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Priekšrocības: 
Permo® seal 
✔  Blīvējošās putas ilgstoši un droši 
noblīvē naglojuma caurumus 
zemsegumā zem distances latām 
✔ Ideāli piemērots kritisko satekas 
punktu blīvēsanai. 
✔ Ērti iestrādajams uzreiz no tūbas 
ar piemērotu uzgali. 
✔ Izmantošanai āra darbiem. 
Pasto® 
✔ Piemērots ga āra gan iekš-
darbiem. 
✔ Sacietējot nezaudē masu un 
apjomu . 
✔ Piemērots lietošanai uz mitrām 
un raupjām/negludām virsmām. 
✔ Ilgs derīguma termiņš pateico-
ties alumīnija tūbiņai. 
Pielietojums: 
Permo® seal 
✔  caurumu aizvēršanai un noblī-
vēšanai, kuri rodas zem-segumā, 
naglojot latojumu. Obligāti jālieto 
lēzeniem jumtiem, lai nodrošinātu 
jumta seguma apkakšklāja ūdens 
necaurlaidību. Ieteicams pielietot, 
lai nodrošinātu hidroizolāciju iz-
veidojot pagaidu jumta konstruk-
ciju līdz tiek uzklāts jumta segums 
Pasto® 
✔ Jāizmanto lai salīmētu 
Tvaikizolācijas/pretvēja/pretkond-
ensāta plēvju šuves un salaiduma 
vietas jumta konstrukcijas iekš-
pusē gan ārpusē. Pielieto lai droši 
pielīmētu visu veidu celtniecības 
plēves pie konstrukcijām (mūra, 
koka), kuras iet caur jumtu vai 
pieslēdzas jumtam. Vairumā gadī-
jumu nav jāizmanto piespiedēj-

Permo® seal - distances latu un zemseguma saliduma vietu blīvētājs 
Lai izbūvētu kvalitatīvu un drošu jumta seguma apakškonstrukciju, labi 
jānoblīvē naglu caurumi zemsegumā zem distances latām. Tie rodas, kad ar 
naglām distances latas tiek pienaglotas pie spāres. Lai to izdarītu, distances latas 
apakšu noklāj ar Permo® seal blīvējošo masu. Sevišķi svarīgi tas ir piemēram 
satekas ūdensnecaurlaidīgai izbūvei. 

Pasto® - lai pielīmētu zemsegumu pat pie mitrām un raupjām virsmām  
mīksti-elastīgais vienkomponenta līm-/blīvētājs ir paredzēts gan āra gan iekš-
darbiem. Atbilstoši DIN 4108 prasībām tas nodrošina ilgmūžīgu un ilgderīgu 
salīmēto materiālu noblīvēšanu un salipšanu. 

Tehniskie parametri                Permo® seal Pasto®

Līme Poliuritāns MS Polimērs

Šķīdinātāji nav nav

Krāsa (kad sacietējusi) pelēka pelēka 

Montāžas temperatūra >+7°/+35°C >+5°C/+40°C

Temperatūras noturība -40°/+110°C -40°/+80°C

UV-noturība ilgstoši ilgstoši

Uzglabāšana 1 gads pie +15°līdz +25°C 2 gadi. ≤ 20°C

Iepakojums 1000 g 310 ml tūbiņa

izlietojuma distance ~ 50 m 10 - 15 m
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