
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 
• Atsparūs drėgmei (pvz. tikmedžio klijavimui 

vonios patalpoje) 
• Nereikia garinti 
• Be vandens, todėl nėra deformuojančio po-

veikio medžiui 
• Draugiškas vartotojui: be tirpiklių ir izociona-

tų 
• Draugiškas apkinkai: produktas klasifikuoja-

mas A+ - labai maža emisija 
• Tinkami grindiniam šildymui ir vėsinimui 
• Elastingi esant -40°С - +120°С temperatūrai 
• Stiprus pirminis sukibimas 
• Klijų likučiai lengvai pašalinami nuo parketo 
• Po tempimo ar suspaudimo lengvai atstato 

savo pirmines elastingumo savybes 
• Nesukelia korozijos metaliniam deniui 
• Sumažina smūginį garsą 
• Pakuojamas 7kg maišuose – patogu naudoti 
 
TAIKYMO SRITIS 
Bostik MSP200 - vienkonponenčiai MS polimerų 
pagrindų klijai, skirti klijuoti visų tipų parketui 
ant įgeriančių ir nelaidžių paviršių. 
Tiesioginiam klijavimui prie įvairių pagrindų:  
betono, anhidritinių pagrindų, medžio drožlių ir 
faneros plokščių skirtų grindims, metalinių denių, 
keraminių plytelių. 
Stipraus pirminio sukibimo klijai, skirti klijuoti 
visų tipų medienai prie įvairių pagrindų: 
• Įvairios rūšies medienai (taip pat ir bukui, ber-

žui, bambukui) 
• Medžio masyvo lentoms iki 200mm pločio ir 

23mm storio 
• Nepadengtam ar gamykliškai padengtam par-

ketui bet kokio ilgio ir storio 
• Mozaikiniam parketui 
• Grindų plokščių įlaidoms 
• Sutankintai medienai 
Tinka egzotinėms medžio rūšims.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Klijų tipas 
Vienkomponenčiai MS 

polimerų pagrindu klijai 

Spalva rusva 

Specifinė sunkio jėga (NF 
T76.300) 

1,60 +/- 0,02 

Darbinis laikas 

40 min. esant 20°С 
priklausomai nuo tem-
peratūros, drėgmės ir 
pagrindo įgeriamumo 

Galima lipti po 24 val. 

Galima vaikščioti 

Po 24 val namų sąlygo-
mis, po 48 val. intensy-
vaus vaikščiojimo sąly-

gomis 

Darbo temperatūra 

Pageidautina +10 - 
+30°С. Medžiagos ir 
pagrindo nemažiau 

+10°С 

Klijų naudojimo laikas 40 min. esant 20°С 

Šveitimas, lakavimas Po 48 val. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

PARUOŠIMAS 
Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis staty-
bos standartais.  
Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, 
nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių. 
Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, 
kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite 
purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus 
teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, 
naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius miši-
nius. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės 
lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 
drėgmės barjero sistemą.  
Prieš tepant klijus, leiskite išlyginamiesiems mi-
šiniams ir gruntui pilnai išdžiūti.  
 
KLIJŲ UŽTEPIMAS 
Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami 
Pajarito Nr. 069 arba Nr. B11 dantytą glaistyklę. 
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Nereikalingas garavimo laikas. Klijuojant  Bostik 
MSP 200 klijais ant anhidritinių pagrindų, nerei-
kalingas gruntavimas.  
Dėkite medines grindis iš karto į numatytą vietą 
ir stipriai prispauskite ar privoluokite visu pavir-
šiumi, kad klijai gerai pasiskirstytų. Išlenktos 
lentos turi būti paspaustos svoriu, kol pilnai iš-
džius klijai. 
Palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimet-
ru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios 
patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grind-
juostėmis. 
 
PASTABOS 
- Laikykite parketą sausoje patalpoje. 
- Neklokite parketo esant didesnei nei 65% san-
tykinei oro drėgmei. 
- Grindinis šildymas turi atitikti esamus regulia-
vimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki klo-
jimo. Įjungti po 1 savaitės, palaipsniui didinat 
temperatūrą. 
- MPS klijai yra labai lipnūs, naudokite pirštines 
dirbant su jais. 
-  Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo. 
 
KLIJŲ VALYMAS 
Įrankius ir šviežias dėmes valyti acetonu arba 
metilo etilo ketonu (MEK). 

IŠEIGA 
700-1000 g/m2 
 
SAUGOJIMAS 
18 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant 
+10°С - +30°С temperatūrai.  
 
SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
SVARBU: Prieš bet kokį darbą su Bostik MSP 200 
klijais, susipažinkite su produkto saugos duome-
nų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite 
kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos 
rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com  
Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant 
dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina 
laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą 
kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patal-
pos charakteristikos, rekomenduojama atlikti 
išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis 
atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose. 
 
PAKAVIMAS 

Kodas Pakavimas Kiekis Barkodas 

30604783 7 kg kibiras – 1x7 kg maišas 72 3549210018872 

3060478 21 kg kibiras – 3 x 7kg maišais 24 3549210021902 

 
 
 

 


