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BOSTIK PK 100
HIBRIDINIAI KLIJAI PARKETUI
SAVYBĖS

Be tirpiklių ir silikono, bekvapiai
Gerai išlaiko glaistyklės formą
Universalus ir saugus pritaikymas
Bevandeniai – nesukelia medienos brinkimo paklojus dangą
Sustingę išlieka elastingi – kompensuoja medienos plėtimąsi
Paruošti naudojimui – nereikia maišyti

PRITAIKYMAS

Be tirpiklių, vienkomponenčiai klijai elastiniam mozaikos, dvisluoksnio ir trisluoksnio
apdoroto parketo klijavimui pagal standartą DIN EN 13489 ant įgeriančių ir neįgeriančių
paviršių, tokių kaip cementiniai mišiniai, kalcio sulfato grindų mišiniai ir atitinkamų
glaistų paviršiai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi atitikti DIN 18356 reikalavimus "Parketo dangos klojimas", t.y. būti lygus,
vientisai sausas, švarus, be nelygumų, atsparus įtempimams ir spaudimui, profesionaliai
paruoštas dangos klojimui. Remkitės specialiais dangos gamintojo reikalavimais parketo
pagrindui ir jo paruošimui.
Tiesioginis klijavimas ant cementinio mišinio pagrindo, ant kalcio sulfato mišinio
pagrindo (įrengto pagal galiojančias technines instrukcijas), ant naujo, tvirto asfalto
mišinio pagrindo: kruopščiai išsiurbkite pagrindą naudodami pramoninį siurblį.
Nenaudokite grunto. Jei paminėti pagrindai neatitinka DIN 18202 reikalavimų "Leistini
pastatų statybos nuokrypiai", jie turi būti paruošti naudojant atitinkamus gruntus ir
lyginamuosius mišinius, pavyzdžiui gruntą Bostik Primer 6000, remontinį mišinį Bostik
Combi10, savaime išsilyginantį mišinį Bostik Flexi.

DARBO APRAŠYMAS

Tolygiai paskleiskite klijus PK 100 dantyta mente ant pagrindo, nedelsiant paklokite
grindų dangos elementą ant klijų ir kruopščiai stuksendami prispauskite. Neatidėliojant
pašalinkite klijų likučius nuo dangos paviršiaus naudodami, pavyzdžiui, poliravimo vašką.
Laikykitės parketo gamintojo nurodymų, atkreipdami ypatingą dėmesį į dangos klojimo
instrukcijas ir naudotinų dangos klijų ypatybes.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindinė medžiaga:
Klampumas:
Tankis:
Atviro darbo laikas:
Naudojimo sąlygos:

Silano terminuoti polimerai (SMP).
Lengvai tepamas, nekrentantis.
Maždaug 1,75 kg/litre.
Maždaug 40 minučių, esant + 23 °C temperatūrai, 50% santykinei oro drėgmei.
Geriausia nuo +18°C iki +23°C; pagrindo mažiausia temperatūra +15°C; oro temperatūra
nuo +18°C. Ne didesnė nei 65% santykinė oro drėgmė.
Rekomenduojama mentelė: Mozaika ir dvisluoksnė parketo danga 8 mm storio, trumpesnė nei 40 cm: TKB dantyta
mentelė B 2. Sąnaudos: apie 750 g/m2.
Trumpi gatavo dvisluoksnio parketo elementai, daugiausia 100 cm ilgio: TKB dantyta
mentelė B 3 – B 5. Sąnaudos – apie 1100 g/m2.
Gatavo dvisluoksnio, trisluoksnio parketo lentos, daugiausia 225 cm ilgio (didelio dydžio
grindų lentas jei būtina prispausti galuose): TKB dantyta mentelė B 5 – B 11. Sąnaudos:
apie 1250 g/m2.
Paminėtos dantytos mentelės – rekomenduojamos. Galutinis dantytos mentelės
parinkimas apsprendžiamas konkrečių statybvietėje esančių sąlygų ir priklauso nuo
pagrindo lygumo, parketo elementų ilgio ir apatinės parketo dalies. Kiekvienu atveju,
įsitikinkite, ar apatinė parketo dalis yra pakankamai padengta.
Leistina apkrova:
Po 24 – 48 val., priklauso nuo aplinkos temperatūros ir oro drėgmės.
Paviršiaus apdorojimas:
Anksčiausiai po 48 val.
Grindiniam šildymui:
Tinka – atsižvelkite į statybas reglamentuojančių institucijų nurodymus.
Sveika darbo aplinka:
Šie klijai yra pakaitalas tirpiklinėms dangų klojimo medžiagoms.
Įrankių valymas:
Nesukietėję klijai: tirpiklinėmis priemonėmis.
Laikymo sąlygos:
Laikyti 6 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, vėsiai ir sausai, nuo + 5 °C iki + 25 °C.
Pakuotė:
17 kg kibiras, arba 14 kg kibiras (viduje foliniai maišeliai, 2 x 7 kg)

