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 MS ELASTIC 
PARQUET 

 

Universalūs labai gerų eksploatacinių savybių klijai visų rūšių parketui 

 
PRODUKTO PANAUDOJIMAS 
 
 BOSTIK TARBICOL MS ELASTIK yra vieno komponento MS polimeriniai klijai 

visų tipų parketui tvirtinti prie įgeriančio/neįgeriančio pagrindo. Tiesioginiam 
klijavimui prie visų tipų paviršių, tokių kaip betono, cemento/smėlio, drožlių plokštės, 
faneros, metalo, keraminių plytelių, anhidritinių paviršiaus.  
Didelio pradinio sukibimo klijai skirti klijuoti prie visų paviršių įvairaus tipo medžiui: 
• Visų rūšių medienai (tai pat bukui, beržui ir bambukui) 
• Įvairaus storio ir ilgio neapdorotam arba gamyklinio padengimo parketui 
• parketlenčių briaunoms  
• Mozaikiniam parketui 
• Sutankintai medienai 

 
Idealiai tinka egzotinių rūšių medienai 
 

 
PRODUKTO PRIVALUMAI 
 

 

 • Atsparus drėgmei (pvz.: klijuojant tikmedį drėgnose patalpose 
• Nereikalingas laukimo laikas 
• Be vandens, nėra žalingo medienos pabrinkimo efekto 
• Draugiškas vartotojui: be tirpiklių ir izocianato 
• Draugiškas aplinkai: klasifikuojamas EC1 (labai maža emisija) pagal GEV 

(Grindų įrengimo produktų asociacija) 
• Tinka  grindų šildymo ir vėsinimo sistemoms 
• Elastingas nuo -40° iki +120°C 
• Aukštas pradinis sukibimas 
• Klijų likutis ant medinių grindų gali būti lengvai pašalinamas 
• Po suspaudimo/tempimo atstatomas pirminis klijų elastingumas.  
• Nesukelia korozijos klijuojant ant metalinio pagrindo 
• Žymiai sumažina smūginį garsą 
 

 

 
FIZINĖS SAVYBĖS 
 

 

 • Klijų tipas: vieno komponento MS polimeriniai klijai 
• Spalva: šviesiai ruda 
• Specifinis sunkis (NT T76.300): 1.60 +/-0.02 
• Darbo laikas: 40 min. prie 20 °C priklausomai nuo temperatūros, drėgmės, 

pagrindo įgeriamumo 
• Tinkamas vaikščiojimui: po 24 val. 
• Pilnai tinkamas vaikščiojimui: po 24 val. buitinėse patalpose, po 48 val. 

didelio srauto patalpose. 
• Darbo temperatūra: geriausia tarp +10° ir 30° laipsnių. Medžiagų ir pagrindo 

temperatūra nežemiau +10°. 
• Atviras darbinis klijų naudojimo laikas: 40 min. prie 20° temperatūros 
• Šlifavimo ir lakavimo po 48 iki 72 val. 
 

 



 

 
PRITAIKYMAS 
 

 

 PARUOŠIMAS 
 
Pasiruošimas turėtų būti atliekamas pagal statybos standartus. Pagrindas turi būti 
tvirtas, lygus, vienalytis, sausas, be senų klijų likučių, dulkių, riebalų ar kitų teršalų.  
Kai danga klojama ant jau senos dangos, įsitikinkite, kad ji yra tvirtai priklijuota ir 
švari. Pašalinkite purvą, vašką, alyvą ir panašius teršalus. 
Jei reikalingas papildomas pagrindo paruošimas, naudokite atitinkamą Bostik gruntą ir 
Bostik išliginamąjį mišinį. Visi pagrindai turi būti atitinkamai izoliuoti nuo drėgmės, 
jei ne – tuomet juos reikia gruntuoti Eponal 376  drėgmės ir garų barjeriniu gruntu. 
Visuomet leiskite gruntui ir išlyginamajam mišiniui visiškai išdžiūti prieš naudojant 
klijus. 
 

 

 NAUDOJIMAS 
 
Tolygiai paskirstykite klijus ant paviršiaus naudodami dantytą mentelę Pajarito Nr. 69. 
Nereikalingas laukimo periodas. Naudojant BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC klijus 
anhidritiniams paviršiams, nereikalingas gruntavimas. Nedelsdami per visą paviršių 
prispauskite (privoluokite) medinį grindinį produktą prie pagrindo. Deformuotos 
grindų lentos turi būti prispaustos ir laikomos kol išsitiesins. Naudojant pleištus – 
galimas 8 mm tarpas tarp sienos ir parketo. Pašalinkite pleištus iškart po montavimo. 
Tarpo matmenys: 0,15% dengiamo ploto didžiausio matmens. 
 
PASTABOS 
 

- Sandėliuokite parketą sausoje vietoje. 
- Nemontuokite parketo jei santykinė drėgmė didesnė nei 65%. 
- Grindų šildymo sistema turi atitikti galiojančias taisykles. Išjunkite šildymą 

48 val. prieš montavimą. Po montavimo šildymą įjunkite tik po 1 savaites. 
- MSP klijai yra labai lipnūs, dirbant su jais naudokite apsaugines pirštines. 
- Sandariai uždarykite tarą po naudojimo. 

 
VALYMAS 
 
Įrankiai ir šviežius klijus valykite metiletilketonu (MEK) arba acetonu. 
 

 

 
IŠEIGA 
 700 iki 1000 g/m² 

 
 

 
GALIOJIMO LAIKAS 
 12 mėn neatidarytoje originalioje pakuotėje, laikant tarp +10° ir +30°C. 

 
 

 
PAKAVIMAS 
Kodas Pakuotė Kiekis  
130647 21 kg (3x7kg) plastikinis kibiras   3549210019770 
130643 7 kg plastikinis kibiras  3549210019756 
130644 14 kg plastikinis kibiras  3549210019763 
135502 21 kg plastikinis kibiras  3549210000709 
 
 
SAUGUMAS 
Asmuo pradedantis bet kokį darbą su BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC 
turi atidžiai perskaityti atskirą Produkto saugumo duomenų lapą. Laikytis 
higienos. Vengti odos ir akių kontakto. Dėl smulkesnių detalių žiūrėkite 
Produkto saugos duomenų lapą www.quick-fds.com arba paprašykite 
kopijos faksu. 

Rekomendacijos yra parašytos remiantis bendrai naudojamais 
standartais, kurių imperatyviai turėtų būti laikomasi. Tačiau yra 
rekomenduojami pradiniai bandymai naudojant produktą pirmą 
kartą, išbandant specialias savybes, poveikio  aplinkai.   
Rekomenduojama vadovautis atsargumo priemonėmis, kurios 
išvardintos specifikacijų lape. 
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