POWER ELASTIC
AUKŠTOS KOKYBĖS AKRILINIAI KLIJAI LVT IR GUMOS DANGOMS

PRIVALUMAI
• Universalūs klijai visų tipų minkštoms grindų
dangoms
• Tinkami didelės apkrovos visuomeninės ir
pramoninės paskirties zonoms
• Tepami voleliu ar glaistykle
• Trumpas garinimo laikas – 5-10 min.
• Darbinis laikas 25-30 min.
• Aukštos kokybės klijai - greitai ir tvirtai suklijuoja
• Atsparūs baldams su ratukais, medicininėms
lovoms su ratukais
• Be tirpiklių, bekvapiai
• Maža VOC emisija
• Tinkami spinduliniam šildymui
• Maža išeiga, didelis našumas
• Tinkami atnaujinimui: galima naudoti ant jau
esamų PVC dangų ar neįgeriančių paviršių,
pvz., metalo
TAIKYMO SRITIS
Bostik Power Elastic yra universalūs aukštos kokybės akriliniai klijai, tinkami klijuoti visuomeninės paskirties dangas (LVT, gumos dangas, linoleumą, taip pat kilimines dangas, visų tipų PVC
dangas, natūralų pluoštą ir kt.). Klijai - be tirpiklių, bekvapiai, mažos VOC emisijos.
Vandens pagrindo, lengvai naudojami klijuojant:
• LVT lenteles ir plyteles
• Gumos grindų dangas iki 3,5mm storio
• Linoleumą
• PVC homogenines dangas
• PVC heterogenines dangas
• Daugiasluoksnes grindų dangas
• Pūstą vinilą
• Visų tipų kilimines dangas
• Natūralaus pluošto dangas (kokoso, sizalio,
juržolių)
Sporto salėse, dušuose, klijuojant PVC ant PVC.
Tik naudojimui patalpų viduje.
Rekomenduoja daugelis gamintojų.

TECHNINĖS SAVYKBĖS
Spalva

gelsva

Tankis (NF:T76.300)

1,25 +/- 0,05

Garinimo laikas*

Apie 5-10 min.

Darbinis laikas

Apie 25-30 min.

Intensyvus judėjimas

Po 24 val.

Optimalus sukibimas

Po 48 val.

Darbinė temperatūra

pageidautina +10°С

Naudojimo temperatūra

+10°С - 25°С

Užšalimas/atšilimas

Stabilūs užšalimui iki
-5°С

Nedegus naudojant
*matavimai gauti esant 23°С, 55% santykinei drėgmei, ant
normaliai įgeriančio pagrindo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PARUOŠIMAS
Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos 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 mišinius.
Porėtus pagrindus nugruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės
turi būti nugruntuotos Bostik Primasol R gruntu
(100-120 g/m2), reikalui esant - keletą kartų.
Likutinės drėgmės kiekis betoniniuose pagrinduose neturi viršyti <3% ir <0,5% anhidritiniuose
pagrinduose.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio.
Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336
drėgmės barjero sistemą.
Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

SAUGOJIMAS
24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant
+10°С - +30°С temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -5°С. Klijams užšalus, perkelkite juos į
šildomą patalpą (+25°С) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

KLIJŲ UŽTEPIMAS
Tepkite klijus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistyklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).
Dangos tipas ar specifinis pagrindas

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
SVARBU: prieš bet kokį darbą su Bostik klijais,
susipažinkite su produkto saugos duomenų 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 patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti
išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis
atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

Tinkama naudoti
dantyta glaistyklė
Dangos lygiu pagrindu
Dangos šiek tiek
šiurkščiu pagrindu
Dangos
šiurkščiu
pagrindu,
kokoso,
sizalio ir k.t.

Dantyta glaistyklė
(TBK standartas)
A2

Išeiga,
m2
300 g

B1

350 g

B2

400 g

Patarimas: Kad išvengtumėte per plonas grindų
dangas permatomų, dantytos glaistyklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite klijais sudrėkintu porolono voleliu.
Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol klijai
dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte
danga, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai
paskirstytumėte klijus. Volavimą pakartokite po
30-40 min.
Siūles virinkite po 24 val. nuo dangos klijavimo.
PASTABOS
Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
KLIJŲ VALYMAS
Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol klijai
dar neišdžiūvę. Išdžiūvę klijai ant dangos ar rankų gali būti pašalinti naudojant Bostik „Dermosafe nettoyage“ kremą.

PAKAVIMAS
Kodas

Pakavimas

Kiekis/paletėje

Barkodas

30602646

6 kg plastikinis kibiras

80

3549212466831

30243157

13 kg plastikinis kibiras

33

3549212466114

