
WOOD H100 PROJECT
ELASTINIAI HIBRIDINIAI KLIJAI MEDŽIO GRINDIMS

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

* šie laikai nustatomi esant + 23° C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei 
ant normaliai įgeriančių pagrindų

• Be tirpiklių ir silikono

• Gerai išlaiko formą

• Paruošti greitam naudojimui – nereikia maišyti

• Ekonomiškas panaudojimas: kibire klijai 2 maišeliuose

• Be vandens – po klojimo nėra medienos išsipūtimo

• Po išdžiūvimo išlieka elastingi – kompensuoja judėjimą

• Bekvapiai

• Lengva naudoti

WOOD H100 PROJECT vienkomponenčiai hibridiniai klijai tinkami

klijuoti:

• Daugiasluoksnio parketo lentoms iki 14 mm storio, 230 cm 
ilgio, 194 mm pločio. 

• WOOD 100 PROJECT yra ribotai naudojamas medžio masyvo 
parketui, pavyzdžiui, mozaikiniam parketui (160 x 22 x 8 mm). 
Būtinas techninės tarnybos patvirtinimas. Medienos masyvo 
klijavimui naudokite Bostik WOOD H180 arba Bostik WOOD 
H200.

WOD H100 PROJECT  gali būti naudojamas visiems šioje lentelėje 
esantiems Tarkett DAUGIAUSLUOKIAMS PARKETAMS: 

Sudėtis / spalva
Hibridiniai klijai

Smėlio

Atviras laikas* 40 min 

Galima vaikščioti* Po maždaug 24 valandų

Džiūvimo laikas* Nuo 24 iki 48 valandų

Išeiga Nuo 850 iki 1350 g/m² 

Pakuotė

Plastikinis kibiras 14 kg

= 2 maišeliai x 7kg

Plastikinis kibiras = 17 kg 

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

PRITAIKYMAS

Ilgis Plotis Storis

Salsa Tarkett 2283 194 14,0

Tango Tarkett 2215 164 14,0

Rumba Tarkett 1200 120 14,0

Step M 1000 Tarkett 1000 120 14,0

Step M 1200 Tarkett 1200 120 14,0

Step L 1000 Tarkett 1000 140 14,0

Step L 1200 Tarkett 1200 140 14,0

Step XL 1000 Tarkett 1000 164 14,0

Step XL 1200 Tarkett 1200 164 14,0

Sommer Eurostandard Sommer 1123 194 13,2

Sommer Europlank Sommer 2000 140 13,2

KOLEKCIJOS PAVADININAS BRENDAS

LENTOS IŠMATAVIMAI

milimetrais



BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

Aukščiau išvardytos įpjovos formos yra tik orientacinės; galutinį
įpjovos formos pasirinkimą lems tikslios sąlygos vietoje ir
priklauso nuo pagrindo lygumo, parketo elementų ilgio ir
apatinės parketo pusės būklės. Kiekvienu atveju pasirūpinkite,
kad parketo apačia visada būtų pakankamai padengta.

Tinka naudoti ant grindų šildymo.
Atsižvelkite į teikiamą informaciją ir papildomas Zentralverband
des deutschen Baugewerbes instrukcijas.

Nuo 850 iki 1350 g/m² 

Iki 12 mėnesių 14 kg maišeliuose ir 12 mėnesių 17 kg kibiruose 
originaliose neatidarytose pakuotėse, laikoma nuo +10°C iki  
+30°C temperatūroje. Jautrus šalčiui.

Įrankius ir šviežius išsiliejusius produktus reikia nuvalyti 
metiletilketonu (MEK). (Tirpiklis 250 nesukietėjusiems klijams)

VALYMAS

Paruošimas turi būti atliekamas pagal statybos standartus.
Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas ir be senų klijų
likučių, dulkių, riebalų ar kitų teršalų.
Kai dengiate esamas grindų dangas, įsitikinkite, kad jos tvirtai
priklijuotos ir švarios.

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 reikalavimus, t.y. turi būti
plokščias, sausas, švarus, be įtrūkimų, atsparus tempimo
jėgai ir slėgiui, profesionaliai paruoštas dangos klojimui.

Cemento pagrindo lyginamasis mišinys tiesioginiu
klijavimu:
Kruopščiai siurbkite cemento pagrindo mišinio pagrindą,
naudodami pramoninį dulkių siurblį. Nenaudokite grunto.

Kalcio sulfato pagrindo lyginamasis mišinys tiesioginiu
klijavimu: Paruoškite pagrindą pagal galiojantį BEB techninių
instrukcijų lapą ir atsargiai išsiurbkite jį pramoniniu dulkių
siurbliu. Nenaudokite grunto.

Mastikinis asfalto lyginamasis mišinys tiesioginiu klijavimu:
Atsargiai siurbkite naują, gerai paruoštą pagrindą,
naudodami pramoninį dulkių siurblį. Nenaudokite grunto.
Užtepkite HYTEC E730 XTREM kaip gruntą ant seno pagrindo,
tada užtepkite BOSTIK Quarzsand, kai jis dar šviežias. Jei
pirmiau minėti pagrindai neatitinka DIN 18202 „Pastatų
statybos leistinos nuokrypos“ reikalavimų, juos reikia
paruošti naudojant tinkamus gruntus ir užpildus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Dantyta mentele tolygiai užtepkite WOOD H100 PROEJCT ant
pagrindo, nedelsdami padėkite grindų elementą ant klijų
sluoksnio ir gerai prispauskite į vietą. Nedelsdami pašalinkite
nuo parketo išsiliejusius klijus naudodami, pavyzdžiui,
poliravimo vašką. Laikykitės parketo gamintojų nurodymų,
ypatingą dėmesį skirdami klojimo instrukcijoms ir naudojamų
grindų sukibimo savybėms.

Rekomenduojamas mentelės dantukų dydis:

Sąnaudos priklauso nuo parketo matmenų ir jam
naudojamos mentelės dantukų formos.

• Mozaikinis ir dviejų ar trijų sluoksnių paruoštas
(aliejuotas arba lakuotas) parketas (8 mm storio,
trumpesnis 40 cm) B3: apytiksl. 850 g vienam m²,

• Trumpi dviejų arba trijų sluoksnių paruošti (alyvuoti arba
lakuoti) parketo elementai (iki 100 cm) B11: apytiksl.
1200 g vienam m²,

• Dviejų sluoksnių paruoštas parketas (alyvuotas arba
lakuotas) (iki 230 cm), trijų sluoksnių paruoštas parketas
(iki 180 cm) B15: apytiks. 1350 g vienam m².

.

Code UC PCB GENCOD

30616480 14kg 1 4008373130962

30616179 17kg 1 4008373130948

SAUGA

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite saugos 
duomenų lapą https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Čia pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos tik „Bostik“ tyrimais ir negarantuojama,
kad jos bus tikslios. Produkto eksploatacinės savybės, jo galiojimo laikas ir naudojimo
charakteristikos priklausys nuo daugelio kintamųjų, įskaitant medžiagų, kurioms produktas bus
naudojamas, rūšį, aplinką, kurioje produktas laikomas arba naudojamas, ir dengimui naudojamą
įrangą. Bet koks bet kurio iš šių kintamųjų pasikeitimas gali turėti įtakos gaminio veikimui.
Pirkėjo pareiga, prieš pradėdant naudoti prekę, patikrinti prekės tinkamumą pagal paskirtį
tokiomis sąlygomis, kurios bus numatytos naudojimo metu. „Bostik“ negarantuoja produkto
tinkamumo jokiai konkrečiai paskirčiai. Produktas parduodamas pagal „Bostik“ pardavimo
sąlygas, kurios pridedamos prie produkto pardavimo metu. Jokia čia pateikta informacija negali
būti aiškinama kaip reikšti, kad nėra jokių atitinkamų patentų arba kaip leidimą, paskatą ar
rekomendaciją praktikuoti bet kokį išradimą, kuriam taikomas bet koks patentas be patento
savininko leidimo.

GRINDŲ PARUOŠIMAS

GRINDINIS ŠILDYMAS

LAIKYMAS

VALYMAS

IŠEIGA

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
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