NO GLISS
AKRILINIAI FIKSACINIAI KLIJAI KILIMINĖMS PLYTELĖMS

PRIVALUMAI
• Plytelės gali būti pakeltos ir perkeltos
• Atsparūs baldų su ratukais poveikiui ir judėjimui
• Tinkami įgeriamiems ir nepralaidiems paviršiams, taip pat ant esamų grindų dangų
• Lengva ir patogu naudoti, nereikia gruntuoti
• Tinkami grindiniam šildymui
• Ekonomiška išeiga
• Be tirpiklių
• Tinkami naujuose pastatuose ir renovacijai
TAIKYMO SRITIS
NO GLISS - akriliniai fiksaciniai klijai, skirti tvirtinti kilimines plyteles (bitumo ar PVC pagrindu),
vinilines plyteles su PVC pagrindu. Tinkami fiksuoti tekstilines ir kilimines dangas su veltinio
pagrindu (Ultratex, Comfort, Duosoft).
Rekomenduojami daugelio gamintojų.
Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniais išlyginti paviršiai, anhidritiniai
pagrindai, fanera skirta grindims, medžio, senų
PVC dangų ir plytelių.
Naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS
Klijų tipas

Be tirpiklių, akriliniai
klijai

Spalva

balta

Specifinė sunkio jėga (NF
T76.300)

1,1 +/- 0,05%

Pliūpsnio temperatūra

nedegūs

Garinimo laikas

Apie 1 val. plytelėms,
10 min. kiliminėms
dangoms su veltinio
pagrindu

Darbinis laikas

Ilgalaikis, jei nedulkėtas

Galima vaikščioti

Darbinė temperatūra

Po 12 val. plytelėms ir
nedelsiant kiliminėms
dangoms su veltinio
pagrindu
pageidautina +10°С +30°С

Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -10°С

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. 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 INPERGLUE tirpiklio pagrindo gruntu
(100-120 g/m2/sluoksniui). Esant reikalui - pakartoti.
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.

KLIJŲ UŽTEPIMAS
Tepkite klijus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami volelį ar dantytą glaistyklę. Neskiestas gali
būti purškiamas ant specialių techninių grindų.
Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 60 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo
ir grindų dangos tipo. Neįgeriantiems pagrindams
garavimo laikas yra nemažiau 4 val. Nogliss fiksaciniai klijai sudaro ilgalaikę, tvirto sukibimo
plėvelę. Plytelės lengvai pakeičiamos be jokių
papildomų įrankių. Tvirtai prispauskite plytelę ar
dangą nuo vidurio į kraštus. Kruopščiai prispauskite kraštus.
GRINDŲ DANGŲ PAŠALINIMAS
Pakelkite dangą, pradedant nuo krašto ir lėtai
plėškite. Klijų likučiai gali būti lengvai pašalinami
naudojant 15% šarminio ploviklio tirpalą, skiestą
karštu vandeniu. 30 min. įmirkykite likusius klijų
likučius, kol jie vėl emulsifikuosis. Pašalinkite
gumine mentele ar grindų šluoste. Grindis kelis
kartus perplaukite.
PASTABOS
- Neklokite dangos kol fiksacija nenugaravusi,
priešingu atveju danga bus pilnai priklijuota.
- Laikykitės nurodyto garinimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.
KLIJŲ VALYMAS
Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol klijai
dar neišdžiūvę.
IŠEIGA
90-120 g/m2

SAUGOJIMAS
12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant
+10°С - +30°С. Jautrūs šalčiui.
SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
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.
PAKAVIMAS
Kodas

Pakavimas

Kiekis paletėje

Barkodas

30603748

15 kg plastikinis kibiras

24

3184410467244

