
UZIN MK 200 1-komponento STP parketo klijai 
Kietai elastingi klijai medinėms grindims 

 

 

 

Aprašymas: 1-komponento kietai elastingi, greitai sukimbantys 

ilgo darbo laiko, medinių grindų klijai. Riboja medienos  

deformacijų poveikį. Vidaus darbams. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauja UZIN MK 200 PU prepolimerų su silanų technologija (STP) tobulai sujungia 

vienkomponenčių PUR bei silanu modifikuotų polimerų (MSP) technologijų privalumus. Elastingi 

bei itin stiprūs klijai iki minimumo sumažina medienos deformacijas. Dėl to, kokybiškai suklotos 

grindys ilgą laiką išlaikys paviršių vizualiai homogenišką.  

1-komponento, nuo drėgmės tvirtėjantys STP klijai. Ypač paprasti naudoti. UZIN MK 200 tvirtėja 

pakankamai greitai, dėl to galima pradėti sekančius darbus gana anksti. Gaminio skvarbos bei greito 

sukibimo savybės leidžia grindų paviršių šlifuoti/lakuoti jau po 24 valandų.   

 

Pagrindo paruošimas: 
 

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai 

svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų 

būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtų, greitai džiūstančių bei šildomų 

pagrindų paviršius rekomenduojama gruntuoti 1-komponento UZIN PE 414 BiTurbo gruntu. 

Įvertinkite šio produkto džiūvimo laiką. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti 

klijų sukibimą. 

 

Klijavimas: 
 

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę, taip 

pat jei reikės nuimkite susidariusią klijų sluoksnį-plėvelę. Nemaišykite su bendra klijų mase.  

2. Tepkite klijus naudodami mentelę. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 30 minučių. 

Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitikinkite, jog klijai 

pasiskirstę tolygiai. 

3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.  

 
Klijai rekomenduojami klijuoti: 

 Vienetinį parketą; 

 mozaikinį parketą; 

 dvisluoksnį parketą; 

 trisluoksnį parketą; 

 15-22 mm masyvo grindlentes; 

 

MK 200 klijai : 

 lengvai tepami bei formuojami; 

 greitai sukimba; 

 tolygiai pasiskirsto; 

 kietai elastingi (EN 17 178); 

 ilgas darbo laikas; 

 lengvai pašalinami klijų likučiai; 

 be tirpiklių; 

 EMICODE EC1 R PLUS / labai mažai 

garuoja; 

Tinkami ant: 

 Pakankamai tvirtų pagrindų; 

 cemento bei kalcio sulfato pagrindų, betono; 

 impregnuotų medžio drožlių plokščių; 

 vandeniu šildomų grindų sistemų; 

 visų medinėms grindims tinkamų paklotų. 



4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean 

Box servetėles. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių.  

Klijų išeiga apie 1kg/m2. Rekomenduojama naudoti B11 mentelę. 

 

Svarbios pastabos: 
 

 Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje 

vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau. 

 Minimalus išlyginamųjų mišinių storis 2 mm. Prieš klijuojant privalu įsitikinti, jog 

išlyginamasis sluosnis yra pilnai išdžiūvęs. 

 Medienos drėgmė turi atitikti galiojančius standartus 

 Optimalios darbo sąlygos yra 180C – 250C. Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei 150C. 

Santykinė oro drėgmė iki 75%. Rekomenduojama šlifuoti ir lakuoti  po 48 val.  

 Dėmesio! Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali 

banguotis ar net iš vis atsiklijuoti. 

 Privaloma laikytis priimtų medinių grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.  

 

Darbų sauga: 
 

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijams tvirtėjant į 

aplinką išgaruoja metanolio pėdsakai. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines 

ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo 

skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, 

esančiomis ant kibirų. Klijams sutvirtėjus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir 

neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICODE EC 1 R PLUS 

Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

Techninė informacija: 

 

Pakuotė:   plastikinis kibiras. 

Pakuotės svoris:  8 kg, 16 kg. 

Galiojimo laikas:  min. 6 mėn. 

Spalva:   pajūrio smėlio. 

Išeiga:   apie 1000-1200g/m2. 

Darbinė temperatūra:  min. 150C. 

Klijavimo laikas:  30-40 min.* 

Galima vaikščioti po:  12 val.* 

Šlifuoti, lakuoti galima po:  24 val.* 

Pilnas sutvirtėjimas po:  5-7 dienų. 

*- esant 200C ir 65% santykinei drėgmei 
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