UZIN KE 418 universalūs klijai PVC dangoms
Dispersiniai klijai PVC, tekstilinėms dangoms. Be tirpiklių.
Aprašymas: Dispersiniai klijai PVC dangoms. Vidaus darbams
Klijai rekomenduojami klijuoti:
 PVC dangas, lygaus apatinio sluoksnio
vinilo dangas, įskaitant ir dangas su
tekstiliniais pagrindais
 Tekstilės dangas su dauguma pagrindų
 Ant lanksčių tesktilinių izoliacinių
paklotų
 Ant paruoštų, sugeriančių paviršių
 Gyvenamosiose bei komercinėse
patalpose
 Ant vandeniu šildomų grindų

KE 418 klijai :
 Lengvai tepami bei paskirstomi
 Trumpo laukimo
 Ilgo darbo laiko
 Itin gero pradimo sukibimo
 Stiprūs po galutinio sutvirtėjimo
 Be tirpiklių

UZIN KE 418 paruošti naudoti, vandens pagrindu dispersiniai klijai. Itin trumpo laukimo ir ilgo
darbo laiko klijai.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti
pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik
tada pradėti klijuoti dangą. Įsitikinkite, kad gruntas ar išlyginamasis sluoksnis pilnai išdžiūvę.

Klijavimas:
1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis.
2. Tepkite klijus tolygiai naudodami atitinkamą mentelę (žr. lentelę žemiau). Palikite klijus dalinai
pradžiūti. Užtepkite klijų tiek, kiek suspėsite suklijuoti per darbo laiką. Suklijuokite dangą ir
prispausdami užtikrinkite, kad neliktų oro pūslių po danga. Palaukite 20 min ir dar kartą atlikite tą
patį, ypač dangos kraštuose.
3. Klijų likučius iš karto nuvalykite šiltu vandeniu.

Išeigos informacija
Danga
Lygaus pagrindo
Gruoblėto pagrindo

Mentelė

Išeiga, g/m2

A1
A2

300 – 350
350 – 400

Svarbios pastabos:
 Nerekomenduojama lanksčių dangų klijuoti nepatyrusiems
 Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje
vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
 Optimalios darbo sąlygos yra 180C – 250C. Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei 150C.
 Senų klijų likučiai privalo būti pašalinti. Jei jų pašalinti nepavyksta paviršių reikia išlyginti
minimaliu išlyginamuoju sluoksniu (bent 2mm).
 Klijuojama danga privalo būti aklimatizuota pagal gamintojo reikalavimus.
 Privaloma laikytis priimtų lanksčiųjų grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.

Darbų sauga:
Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti. Mūvėti pirštines ar
akinius nebūtina. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus klijams ant odos nuplaukite
vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei
pasikonsultuokite su gydytoju. Klijų likučių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.
Techninė informacija:
Pakuotė:
Pakuotės svoris:
Galiojimo laikas:
Spalva:
Išeiga:
Darbinė temperatūra:
Laukimo laikas:
Darbo laikas
Galimos apkrovos po:
Siūlių virinimas po:
Pilnas sutvirtėjimas po:
*- esant 200C ir 65% santykinei drėgmei

plastikinis kibiras.
6 kg, 20 kg
min. 12 mėn.
Kreminė
apie 300-400g/m2.
min. 150C.
10-15 min.*
~35 min.*
24-48 val.*
24-72 val.*
3-4 dienų.

Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija
Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110
E-mail: info@uzin-utz.com URL http://www.uzin.com
Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

