FLEX
ELASTINGI PARKETO KLIJAI
NAUDOJIMO SRITIS
Kiilto FLEX vieno komponento parketo klijai MS (Modified Sealant) polimerų pagrindu
be skiediklių, be izocionatų, be vandens, skirti elastingam klijavimui bei klijavimui ant
šildomų grindų. Įjungus grindų šildymą, klijai į aplinką neišskiria kenksmingų medžiagų.
Tinka klijuoti trisluoksnį, dvisluoksnį, mozaikinį, smulkų, vienetinį ir masyvų parketą.
Nebijo drėgmės. Siūlė elastinga. Ypatingai tinka greitai išbrinkstančių medžio rušių pvz.
buko, uosio klijavimui. Taip pat rekomenduojamas pajūrio butuose, kur oro drėgmės
svyravimas yra didelis.
KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS
Skirti klijuoti ant betono, faneros, MDP arba OSB. Dalinį betono paviršiaus išlyginimą
galima atlikti naudojant Fiberflex glaistą. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus.
Cemento klijus ir kitas sukibimą mažinančias medžiagas prieš išlyginimą ir/arba
klijavimą nuo paviršiaus reikia nuvalyti.
SAVYBĖS
* Be vandens, medis veikiant klijams “neišsipučia”
* Iš karto paruoštas naudojimui, vieno komponento
* M1 ženklas - klijai neišskiria žmogui kenksmingų medžiagų
* Greitai sukimba, ilgas darbo laikas
* Be skiediklių
* Elastinga siūlė
* Sudėtyje nėra izocionato
* Priklijuoja ir gamykloje nulakuotą parketą
* Suformuoja hidroizoliacinę plėvelę
TECHINIAI DUOMENYS
Rišančioji medžiaga MS polimeras
Skiedimas
skiesti negalima
Svoris
apie 1,55 kg/l
Atsparumas ugniai nedegus
Atsparumas šalčiui atsparus iki -10ºC
Žemiausia darbo t
+15 ºC
IŠEIGA
Apie 1 kg/m²
DŽIOVINIMO LAIKAS
0 min. – užtepus, galima klijuoti iš karto.

DARBO LAIKAS
30 min. Drėgnas klijavimas.
REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Patalpų, medžiagos ir
klijų temperatūra
+18...+20 ºC
Buto oro drėgmė
30…60 RH
Medžio drėgmė
8...12 %
Betono drėgmė
max. 3 %
Kaip ir parketą taip ir klijus reikia palaikyti patalpoje, kad susilygintų jų temperatūra.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Gruntavimas.
Klijuojant Kiilto Flex parketo klijais, kurie yra pagaminti naujos kartos MS polimerų
pagrindu, gruntuoti negalima!
Su klijų mentele klijus užtepti ant tokio paviršiaus ploto, ant kurio parketą galima
priklijuoti per 30 minučių. Įsitikinti ar klijai pilnai sudrėkino parketo apačią. Parketas
neklijuojamas per siūles. Prie sienų palikti tarpus 10 -15 mm. Likusias klijų dėmes arba
klijų perteklių reikia nuvalyti dar neuždžiūvusius su acetonu. Išdžiūvusius klijus nuvalyti
galima tik mechaniniu būdu. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, šlifuoti parketą galima
praėjus 2 dienoms po suklijavimo. Dar neišdžiūvusius klijus nuo darbo įrankių galima
nuvalyti su acetonu, išdžiūvusius - tik mechaniniu būdu.
ĮPAKAVIMAS
10l/16 kg kibiras.
EKSPLOATACINĖ IR
EKOLOGINĖ SAUGA
Objekte turi būti gera ventiliacija. Vengti bereikalingo kontakto su oda. Patekus į akis,
praplauti dideliu kiekiu vandens. Prireikus, kreiptis į gydytoją. Po darbo iš karto uždaryti
pakuotę. Saugoti nuo vaikų. Nepilti į kanalizaciją. Sudžiūvusius klijus galima išvežti į
savartyną.
SAUGOJIMAS
Laikyti temperatūroje ne žemesnėje nei +1ºC ne ilgiau nei pusmetį. Laikykitės produkto
aprašyme ir saugos duomenų lape duotų nurodymų. Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje. Saugoti pilnai uždarytą orginaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo prieš
klijuojant sumaišyti.
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes
negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime
prisiimti atsakomybės.

