
Wicanders W 240 kontaktiniai klijai vandens pagrindu 

Techninė informacija 

 

Panaudojimas: Dispersiniai kontaktiniai klijai klijuojamoms kamštinėms plytelėms klijuoti. 

Nedengtoms, alyvuotoms ir lakuotoms kamštinėms dangoms be padengimo iš apačios. 

Tinkami pagrindai – betoniniai, cementiniai, mediniai ar net jau pritvirtintos kitos grindų 

dangos. Taip pat tinkami kamštinėms sienoms klijuoti bei kiliminėms laiptų pakopoms 

tvirtinti. 

Savybės:  

 

* be tirpiklių pagal BAuA TRGS 610; ** itin maža emisija atininkanti EMICODE EC1 PLUS klasę.  

Techniniai duomenys:  

Klijų sudėties pagrindas:   latekso/akrilo dispersija 

Valymo priemonė:  vanduo, prieš sudžiūnant klijams 

Padengimo būdas:  su trumpaplaukiu veliūro voleliu ar A1-A3 mentele, 

    tepami abu paviršiai 

Išeiga:   nemažiau 250 g/m2 klijuojant grindis;  

   kitam panaudojimui 150-650g/m2 priklausomai nuo 

   padengimo būdo, paviršiaus ir dangos 

Džiūvimo laikas:  apie 30-45 min. ant įgeriančių paviršių;  

   Apie 60-90 min. ant neįgeriančių paviršių 

Suteptų paviršių klijavimas: ne anksčiau nei po 60min ir ne vėliau nei po 3val. 

Laikymo temperatūra:  +50C iki +250C, jautrūs šalčiui 

Laikymo periodas:  apie 12 mėn. kambario temperatūroje 

GISCODE:   D1 

EMICODE:   EC1 PLUS 

 

Pagrindai: Pagrindai bei patalpos klimatas turi atitikti DIN 18365 normų reikalavimus. 

Pagrindas turi būti lygus, sausas, tvirtas, be įtrūkimų, dulkių, purvo, riebalų ar kitų sukibimą 

silpninančių medžiagų. Jau esančios grindų dangos turi būti tvirtai pritvirtintos bei be jokių 

paviršinių apsaugos priemonių/padengimų. Nelygūs pagrindai turi būti išlyginti 

atitinkamomis priemonėmis. Nenukrypkite nuo šių priemonių panaudojimo instrukcijų.   

 

Naudojimas: Gerai suplakite prieš naudojimą. Tepkite klijus voleliu tolygiai ir vienalyčiu 

sluoksniu, nepalikite balų. Įsitikinkite, kad užteptas klijų sluoksnis yra vienalytis, nepalikite 

neužteptų vietų. Klijams pradžiūvus, turėtumėte matyti vienodo blizgumo klijų sluoksnį. Kai 

tik abu paviršiai bus sausi ir permatomi, galite klijuoti plyteles prie pagrindo, pakaldami 

 Be tirpiklių* 

 Itin stiprus ir staigus sukibimas 

 Itin žema medžiagų emisija** 

 Vaikščioti galima iškart po suklijavimo 

 Tinkami šildomoms grindims 



guminiu plaktuku per visą paviršių, tam kad plytelės tvirtai sukibtų su pagrindu. Suklijuotos 

plytelės tinkamos vaikščiojimui. Nedengtos grindų plytelės gali būti šlifuojamos ir 

lakuojamos po 24 val. Kamštines plyteles galima iš anksto (dieną prieš) sutepti klijais ir jas 

palikti. Klojimo dieną pakaks sutepti pagrindą ir po 60-90min bus galima klijuoti. Kitais 

atvejais klijuoti plyteles galima ne anksčiau nei po 120min.  

 

Svarbu: Nenaudokite klijų žemesnėje nei +150C temperatūroje. Šaltu periodu skirkite 

pakankamai laiko klijams bei kamštinėms plytelėms sušilti prieš pradedant klojimo darbus. 

Užtikriname aukštą savo gaminių kokybę. Visi duomenys yra surinkti bei išbandyti per 

daugiametę praktiką bei paruoštą pagal įprastas sąlygas. Medžiagų įvairovė ir įvairios 

patalpų sąlygos, nepriklausomos nuo mūsų, turėtų atitikti šiame dokumente pateiktas 

normas, tam kad išvengti reklamacijų. Grindų dangų ir pagrindų instrukcijomis taip pat 

turėtumėte vadovautis. Visuomet galite kreiptis į mūsų atstovus dėl papildomos 

informacijos. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importuotojas: UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt  

  

http://www.gerosgrindys.lt/

