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BOSTIK WOOD AND CHIPBOARD ADHESIVE 2512 
 
APRAŠYMAS Bostik Wood and chipboard adhesive 2512 vandens pagrindo, greitai 

džiūstantys montažiniai klijai, skirti klijuoti medienai ir medienos drožlių 
plokštėms patalpose.  

PRITAIKYMAS Bostik Wood and chipboard adhesive 2512 skirti medienos drožlių 
plokštėms klijuoti prie medinių grindų konstrukcijų, ir suklijuoti plokščių 
išdrožas su dygiais papildant medsraigčius. Medžio klijai patrone suteikia 
galimybę atlikti klijavimo darbus ant vertikalių paviršių ir įvairiose sunkiai 
pasiekiamose vietose. 

PAVIRŠIAI Medis, betonas, metalas, plastikas (išskyrus PE ir PP) 

DARBO APRAŠYMAS Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti riebalų ir 
atsiskiriančių dalelių. Klijuojamų paviršių temperatūra turi būti didesnė nei 
+5°C.  
Klijus užtepkite ant paviršių linijomis. Suglauskite paviršius per penkias 
minutes, kol klijai bus šlapi.  
Palaikykite suspaudę klijuojamą sujungimo vietą, kol susiformuos 
pakankamai stiprus sujungimas. Tai atlikti galite tiek kambario, tiek 
aukštesnėje iki +60°C temperatūroje. Suspaudimo trukmė priklauso nuo 
santykinės oro drėgmės, akytumo, temperatūros ir t.t. 
Hermetiškai uždarykite klijų patroną iki darbo užbaigimo. 
MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS PRIE GRINDŲ 
1. Įsitikinkite kad temperatūra aukštesnė nei +5°C. 
2. Klijus užtepkite ant sijų dviem linijomis (ø 4 mm). 
3. Padėkite į vietą plokštę per 15 minučių. 
PLOKŠČIŲ IŠDROŽŲ SU DYGIAIS KLIJAVIMAS 
1. Klijus užtepkite ant išdrožos ir dygio sujungimo vietų linijomis (ø 3 mm). 
2. Skubiai ar per kelias minutes paguldykite plokštes į vietą. Medienos 
drožlių plokštės turi būti tvirtai sukaltos viena su kita, užtikrinant, kad klijai 
išsilietų sujungimo vietose. Nesudžiuvusių klijų perteklių galite pašalinti 
glaistykle, ar švitriniu popieriumi.  
3. Darbą pabaikite su varžtais, vadovaudamiesi medžiagos gamintojo 
instrukcijomis. Svarbu, kad mechaninio plokštės tvirtinimo metu klijų siūlės 
būtų suspaustos ir klijai padengtų klijuojamus paviršius. Medžio drožlių 
plokštė, pavyzdžiui, prieš klojant grindų dangą, turi būti šlifuojama 
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Prieš paviršiaus apdirbimą 
įsitikinkite, kad santykinė drėgmė ne didesnė nei 10%. Taip pat patikrinkite 
varžtus, kur būtina paveržkite.  
 

APLINKA IR SVEIKATA 
 

Produkto sudėtyje, pagal galiojančius įstatymus, nėra medžiagų, 
klasifikuojamų kenksmingomis sveikatai ar degiomis. Daugiau informacijos 
rasite saugos duomenų lapuose. 



 2009 

 LT 

 

 

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti 

tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio 

produkto naudojimo rezultatus. 

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sweden.  Tel +46(0)42 19 50 00.  www.bostik.se 

 
TECHNINIAI  DUOMENYS  
Prieš panaudojimą  
Medžiagos tipas: Vandens pagrindo medienos klijai 
Rišamoji medžiaga: PVAc-dispersija 
Konsistencija: Pasta 
Spalva: Balta 
Tankis: 1,1 kg/litre 
Kietųjų dalelių kiekis: 58 % svorio 
Klampumas: Apie 180.000 mPs 
Darbinė temperatūra: Nuo +5 
Sąnaudos: 10 litrų arba 34 patronai 100 m

2
 grindų. Klijuojant išdrožos ir dygio 

sujungimo vietas ir prie grindų konstrukcijos (dvi 3 mm klijų linijos išdrožose 
ir dygiuose bei dvi 4 mm linijos ant sijų) 

Montavimo trukmė: Daugiausiai 15 min 
Degumas: Nedegus 
Pagalbiniai įrankiai: Pistoletas patronams 
Pakuotė: 300 ml patronas. 
Laikymo sąlygos: 1 metai neatidarytoje pakuotėje nuo +10 iki +20°C temperatūroje 
Valymas: Nesudžiuvę klijai plaunami vandeniu. Išdžiuvę klijai – nuvalomi mechaniškai. 
Po panaudojimo  
Stiprumo didėjimas: Pilnas stiprumas maždaug po 7 dienų 
Spalva: Skaidri 
Atsparumas drėgmei: D3 
 

 


