
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 
• Gerai suklijuoja 
• Atsparūs drėgmei (galima naudoti vonios 

patalpoje) 
• Greitas pirminis sukibimas 
• Turi garsą izoliuojančių savybių 
• Be vandens, todėl nėra deformuojančio po-

veikio medžiui 
• Be tirpiklių ir izocionatų 
• Ekologiškas 
• Tinkami grindiniam šildymui 
• Elastingi esant -40°С - +120°С temperatū-

rai 
•   Chemiškai inertiški 

TAIKYMO SRITIS 
Vienkonponenčiai MS polimerų pagrindo klijai, 
skirti klijuoti nepadengtam arba lakuotam parke-
tui, visų tipų ir dydžių iki 23mm storio parketlen-
tėms: 
• Bet kokio pločio ir ilgio vienetiniam parketui 
• Lakuotam ar nedengtam parketui 
• Surenkamam parketui 
• Parketo klijavimui šonu 
• Parketui iš sutankintos medienos 
• Visų tipų medienai, taip pat ir ąžuolui, beržui, 

bambukui 
• Medžio masyvui iki 170mm 
Klijavimui prie įvairių įgeriančių ir neįgeriančių 
pagrindų: betono, anhidritinių pagrindų, metalo, 
medžio, plytelių. 
Tinka klijuoti egzotines medžio rūšis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(1) Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūros, 

santykinės oro drėgmės ir paviršiaus įgeriamumo vertėms, 

bei naudojant rekomenduojamus įrankius. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

PAGRINDŲ TIPAI: paruošti betoniniai paviršiai, 
MDF, fanera. 

TECHNINĖS SAVYBĖS (1) 

Sudėtis MS polimerai 

Išvaizda Skysti klijai – pasta 

Tankis 1,60 +/- 0,02 g/cm3  

Atviras laikas Apie 40 min., esant +20°С 

Spalva Šviesiai rudas 

Pilnai išdžiūna  Po 24-48 val. 

Galima naudoti 
Vaikščioti po 24 val.,  

intensyvus naudojimas – po 
48 val. 

Galima šveisti 48-72 val. 

Naudojimo temperatūra +10°С - +30°С 

Išeiga 700-1000 g/m2 

TARBICOL MS ELASTIC 
VIENKOMPONENČIAI MS POLIMERŲ KLIJAI  

PARKETUI KLIJUOTI ANT VISŲ TIPŲ PAGRINDŲ 



 

 

PARUOŠIMAS 
Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, 
nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių. 
Pagrindo drėgmė neturi viršyti 4%. Jei drėgmė 
viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero 
sistemą.  
Betonines plokštes ir klojinius išlyginkite savaime 
išsilyginančiu mišiniu ROXOL. 
 
KLIJŲ UŽTEPIMAS 
Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami 
B12 dantytą glaistyklę, apie 700-1000 g/m2. 
Nereikalingas garavimo laikas.  
Palikite 8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. 
Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patal-
pos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuos-
tėmis. 
 
PASTABOS 
- Laikykite parketą sausoje patalpoje. 
- Neklokite parketo esant didesnei nei 65% san-
tykinei oro drėgmei. 
-  Parketo aklimatizacijos laikas - 48 val. 
- Grindinis šildymas turi atitikti esamus regulia-
vimus. Įjunkite prieš tris savaites ir vėl išjunkite 
grindinį šildymą 48 val. iki klojimo. Įjungti po 1 
savaitės, palaipsniui didinat temperatūrą. 
- Tarbicol MS Elastic klijai turi stipraus sukibimo 
savybes. 
- Instrumentus ir šviežias klijų dėmes valykite 
acetonu. 
-  Griežtai vadovaukitės parketo gamintojo re-
komendacijomis. 
-  Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo. 
 

SAUGOJIMAS 
1 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant 
+5°С - +30°С temperatūrai. Atsparūs šalčiui iki  
-10°С. 
 
PAKAVIMAS 
21 kg plastikinis kibiras – 3 paketai po 7 kg. 
 
Informacija, pateikta šiame techniniame aprašyme, pagrįsta 
bandymų rezultatais ir Bostik patirtimi. Ji nepakeičia profe-
sionalių žinių ir įgūdžių, tačiau suteikia minimalų būtiną ir 
pakankamą informaciją apie produktą ir jo naudojimą. Be 
pateiktų nurodymų dėl medžiagos naudojimo, vadovaukitės 
šios srities statybos ir apdailos normatyviniais dokumentais. 
Produkto kokybės kontrolė užtikrinama Bostik kokybės siste-
ma. Mes neturime galimybės kontroliuoti mūsų produktų 
panaudojimo proceso. Dėl šios priežasties mes neprisiimame 
atsakomybės dėl bet kokios žalos, susijusios su naudojimo 
technologijos pažeidimu arba medžiagos naudojimo ne pagal 
paskirtį. Bostik pasilieka teisę, keisti techninius aprašymus be 
išankstinio įspėjimo. 

 


