
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 
• Geros mechaninės savybės (itin stiprus sukli-

javimas) 
• Atsparūs drėgmei (tinkami klijavimui drėgno-

se patalpose, pvz. visuomeninėse virtuvėse) 
• Atsparūs oro sąlygoms (tinkami klijavimui 

lauke) 
• Atsparūs karščiui iki +120°С 
• Lengva naudoti 
• Galimas šlapias klijavimas (nėra garinimo 

laiko) 
• Be vandens (tinkami vandeniui jautrioms 

dangoms – linoleumui ar parketui) 
• Tinkami įvairiems pagrindams ir medžiagoms 
• Tinkami naudoti ant grindinio šildymo ir vė-

sinimo  
 
TAIKYMO SRITIS 
Bostik PU 456 - dvikomponenčiai poliuretano kli-
jai, skirti klijuoti pramonines PVC, gumos (vi-
suomeninėse virtuvėse, sportines dangas ir t.t.) 
linoleumo dangas rulonais ir plytelėmis, kilimines 
dangas, dirbtinę žolę, lauko ir sporto dangas, 
nedengtą ir gamykliškai padengtą parketą (visų 
medžio rūšių). 
Rekomenduojamas daugelio gamintojų. 
Klijavimui prie įvairių pagrindų:  
betono, mišiniais išlygintų, anhidritinių pagrindų, 
faneros plokščių skirtų grindims, esamų grindų 
plytelių, metalo (įskaitant aliuminį) ir medžio. 
Naudojimui viduje ir lauke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Klijų tipas 
dvikomponenčiai poliu-

retano 

Spalva Gelsva/rusva 

Pliūpsnio temperatūra 
Dervų +25°С 

Kietiklio >+100°С 
Paruoštų klijų naudojimo 

laikas (6 kg) 
40-45 min. esant 20°С, 
25-30 min. esant 30°С 

Darbinis laikas 1 val. esant 20° 

Galima vaikščioti po 24 val. 

Pilnai išdžiūna Po 48 val. 

Parketo šveitimas, lakavi-
mas 

Po 48 val. 

Darbo temperatūra 
Pageidautina +10 - 

+30°С.  

 

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 
Maišytuvu gerai sumaišykite abu komponentus 
iki vientisos gelsvos masės. Maišytuvo greitis 
neturėtų viršyti 200-300 apsisukimų per minutę. 
Dėl egzoterminės reakcijos, užmaišytus klijus, 
reikia sunaudoti per 45 min esant 20°С. Esant 

PU 456 
DVIKOMPONENČIAI POLIURETANO KLIJAI  MEDŽIO IR GUMOS KLIJAVIMUI LAUKE, 

PRAMONINĖMS DANGOMS  



 

 

aukštesnei temperatūrai klijų 
drastiškai sutrumpėja. 
Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami
dantytą glaistyklę
įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo)
Dangos tipas
Techninė PVC
Lygus, poliruotas 
pagrindas
Šiurkštus pagri
das 
Gumos dangos 
struktūriniu p
grindu, 
 
Nereikalingas 
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 
karto ant šlapių klijų 
privoluokite visu paviršiumi
skirs
džios ir deformuotos dangos
svoriu
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 
klokite vadovaudamiesi
mendacijomis.
 
PASTABOS
- Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 
putą ant klijų plėvelės.
- Visuomeninėms virtuvėms 
tės dangos gamintojo rekomendacijomis.
- Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suk
bimo reakcija lėtėja ar
-  S
 
KLIJŲ 
Įrankius 
tonu (MEK).
 

aukštesnei temperatūrai klijų 
drastiškai sutrumpėja. 
Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami
dantytą glaistyklę
įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo)
Dangos tipas 
Techninė PVC 
Lygus, poliruotas 
pagrindas 
Šiurkštus pagri

 
Gumos dangos 
struktūriniu p
grindu, parketas

Nereikalingas garavimo
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 
karto ant šlapių klijų 
privoluokite visu paviršiumi
skirstytų. Po 30 min. volavimą pakartokite. 
džios ir deformuotos dangos
svoriu, kol pilnai išdžius klijai.
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 
klokite vadovaudamiesi
mendacijomis.

PASTABOS 
Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 

putą ant klijų plėvelės.
Visuomeninėms virtuvėms 

tės dangos gamintojo rekomendacijomis.
Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suk

bimo reakcija lėtėja ar
Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS
Įrankius ir šviežias 
tonu (MEK). 

aukštesnei temperatūrai klijų 
drastiškai sutrumpėja.  
Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami
dantytą glaistyklę (priklausomai nuo pagrindo 
įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo)

 Glaistyklė
 Nr.A5

Lygus, poliruotas Nr.2

Šiurkštus pagrin- Nr.3

Gumos dangos 
struktūriniu pa-

parketas 

Nr.4

garavimo la
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 
karto ant šlapių klijų ir stipriai prispauskite ar 
privoluokite visu paviršiumi

Po 30 min. volavimą pakartokite. 
džios ir deformuotos dangos

kol pilnai išdžius klijai.
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 
klokite vadovaudamiesi 
mendacijomis. 

Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 
putą ant klijų plėvelės. 

Visuomeninėms virtuvėms 
tės dangos gamintojo rekomendacijomis.

Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suk
bimo reakcija lėtėja arba

andariai uždarykite kibirą po naudojimo.

VALYMAS 
šviežias dėmes 

aukštesnei temperatūrai klijų tinkamumo laikas 

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami
(priklausomai nuo pagrindo 

įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo)
Glaistyklė Išeiga
Nr.A5 300g/m2
Nr.2 400

Nr.3 600

Nr.4 800

lakas. Iš karto sukimba ir 
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 

ir stipriai prispauskite ar 
privoluokite visu paviršiumi, kad klijai gerai pas

Po 30 min. volavimą pakartokite. 
džios ir deformuotos dangos turi būti paspaustos 

kol pilnai išdžius klijai. Džiūvimo laikas 
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 

 dangos gamintojo rek

Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 

Visuomeninėms virtuvėms – griežtai vadovauk
tės dangos gamintojo rekomendacijomis.

Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suk
ba gali sustoti.

andariai uždarykite kibirą po naudojimo.

dėmes valyti metilo etilo k

tinkamumo laikas 

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami
(priklausomai nuo pagrindo 

įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo) 
Išeiga 
300g/m2 
400-500g/m2

600-700g/m2

800-900g/m2

. Iš karto sukimba ir 
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 

ir stipriai prispauskite ar 
, kad klijai gerai pas

Po 30 min. volavimą pakartokite. Sta
turi būti paspaustos 

Džiūvimo laikas 
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 

dangos gamintojo rek

Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 

griežtai vadovauk
tės dangos gamintojo rekomendacijomis. 

Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suk
gali sustoti. 

andariai uždarykite kibirą po naudojimo. 

metilo etilo k

tinkamumo laikas 

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami 
(priklausomai nuo pagrindo 

500g/m2 

700g/m2 

900g/m2 

. Iš karto sukimba ir 
džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš 

ir stipriai prispauskite ar 
, kad klijai gerai pasi-

Stan-
turi būti paspaustos 

Džiūvimo laikas 
priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo 
daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas 

dangos gamintojo reko-

Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti 

griežtai vadovauki-

Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir suki-

metilo etilo ke-

IŠEIGA 
300-900 g/m2
 
SAUGOJIMAS
12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje
+10°С - +30°С
 
SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
SVARBU: P
klijais, susipažinkite su produkto saugos duom
nų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. 
kite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite 
klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOS
FE kremą arba apsaugines pirštines
kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite 
vandeniu. 
duomenų lape 
Atlikimo rekomendacijos 
dažniausiai naudojamus standar
laikytis. Tačiau, jei 
kartą ar yra 
pos charakteristi
išankstinius
atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.
 
PAKAVIMAS

Kodas 

30603306 

 
 
 

g/m2 

SAUGOJIMAS 
mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje

+30°С temperatūrai

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
SVARBU: Prieš bet kokį darbą su Bostik PU 456
klijais, susipažinkite su produkto saugos duom
nų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. 
kite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite 
klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOS
FE kremą arba apsaugines pirštines
kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite 
vandeniu. Daugiau informacijos rasite saugos 
duomenų lape www.quick
Atlikimo rekomendacijos 
dažniausiai naudojamus standar

Tačiau, jei produktas 
kartą ar yra specialios 

charakteristikos
išankstinius bandymus. 
atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS 
Pakavimas 

6 kg rinkinys 

mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje
temperatūrai.  

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
bet kokį darbą su Bostik PU 456

klijais, susipažinkite su produkto saugos duom
nų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. 
kite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite 
klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOS
FE kremą arba apsaugines pirštines
kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite 

Daugiau informacijos rasite saugos 
www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant 
dažniausiai naudojamus standar

produktas naudojamas pirm
specialios dangos, aplinkos ar pata

kos, rekomenduojama atlikti 
bandymus. Rekomenduoja

atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

Kiekis paletėje

72 

mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje,

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA
bet kokį darbą su Bostik PU 456

klijais, susipažinkite su produkto saugos duom
nų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. 
kite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite 
klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOS
FE kremą arba apsaugines pirštines. Esant odos 
kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite 

Daugiau informacijos rasite saugos 
fds.com  

yra nustatomos taikant 
dažniausiai naudojamus standartus, kurių 

naudojamas pirm
dangos, aplinkos ar pata

, rekomenduojama atlikti 
Rekomenduojame 

atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

paletėje Barkodas

35492100

, esant 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
bet kokį darbą su Bostik PU 456 

klijais, susipažinkite su produkto saugos duome-
nų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Ven-
kite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite 
klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOSA-

Esant odos 
kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite 

Daugiau informacijos rasite saugos 

yra nustatomos taikant 
tus, kurių būtina 

naudojamas pirmą 
dangos, aplinkos ar patal-

, rekomenduojama atlikti 
 laikytis 

atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose. 

Barkodas 

0001379 

 


