
UZIN RK 33 medinių grindų jungimui 
Dispersiniai (D3) jungiamieji klijai plaukiojančioms grindims 

 

 

Aprašymas: Dispersinai klijai plaukiojančioms grindims, 

turinčioms įlaidą/išdrožą, sujungti. Vidaus darbams. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pagrindo paruošimas: 

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

ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant 

reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą.  

 

Klijavimas: 
1. Nupjaukite patį klijų buteliuko galiuką kampu.  

2. Užtepkite klijus ant viršutinio jungimo paviršiaus arba į sujungimo vidų, tuomet sujunkite grindų 

plokštes, jei reikia jas pakalkite atitinkama kaladėle. Patepus tinkamą kiekį klijų, jų šiek tiek turėtų 

išsispausti į paviršių.   

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

Box servetėles. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių.  

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

 

Svarbios pastabos: 
 Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti 

nuo šalčio.  

 Optimalios darbo sąlygos yra 18
0
C – 25

0
C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.  

 

Darbų sauga: 
Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. 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. Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms 

atliekoms skirtą konteinerį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klijai rekomenduojami jungti: 

 medines grindis; 

 laminuotas grindis; 

 drožlių plokštes. 

Techninė informacija: 

 

Pakuotė:  Minkštas plastikinis buteliukas. 

Pakuotės svoris: 810 g 

Galiojimo laikas: 12 mėn. 

Spalva:  Balti, bespalviai kai išdžiūsta. 

Išeiga:  5-30g/m priklausomai nuo 

  jungties dydžio. 

Darbinė temperatūra: min. 15
0
C. 

Darbo laikas:  5-10 min. 

Galutinis sutvirtėjimas: po 1-2 d. 

RK 33 klijai : 

 Greitai džiūstantys 

 Stiprus galutinis sukibimas 

 Šiek tiek elastingi 

 Geras atsparumas vandens poveikiui 

 Klasifikacija D3 

 Be tirpiklių 

 

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  
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