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2020 m. lapkričio mėn. 18 d.                                                                                         Duomenų lentelės Nr.: TDS02134 
 

PRIVALUMAI JUMS 

 
− Klijuoja iki 180 mm pločio medžio masyvo grindų 

lentas 

 
− Stiprus galutinis sukibimas 

 
− Greitas fiksavimas 

NAUDOJIMAS 

Bostik WOOD H180 CLASSIC-P yra aukštos kokybės, 
nuolat elastingi vieno komponento hibridiniai klijai, 
skirti klijuoti daugumos medienos tipų dangas, 
medienos segmentus, mozaikos plokštes, juostinį 
parketą, medines parketlentes ir iki 180 mm pločio 
medžio masyvo lentas. 

 
Galima klijuoti ant betono, medžio, metalinių 
paviršių, keraminių plytelių ir anhidritinio 
išlyginamojo mišinio. Klijai netinkami klijuoti buko 
masyvą. 

 
Taip pat tinka naudoti su šilto vandens grindų 
šildymo sistemomis, kuriose grindų paviršiaus 
temperatūra neviršija +27°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 

SVARBU: Prieš naudodami Bostik WOOD H180 
CLASSIC-P, peržiūrėkite atitinkamą sveikatos ir 
saugos duomenų lapą, kurį rasite adresu 
www.bostik.com/uk. 

 
Visi montavimo etapai turi atitikti naujausius šių 
standartų leidimus: 

 
– BS 8102 Pastatų apsaugos nuo žemės nuo 

vandens praktikos kodeksas. 

 
 

WOOD H180 CLASSIC-P 
HIBRIDINIAI KLIJAI 

MEDINĖMS GRINDIMS 

 spindulių. Saugoti nuo šalčio. 

TIPINIAI EKSPLOATACINIAI DUOMENYS (APYTIKSLIAI) 

Darbinė 
temperatūra 

Nuo +10°C iki +30°C 

Sąnaudos Nuo 1,0 kg iki 1,4 kg/m² 

(priklauso nuo naudojamos 
mentelės, grindų paviršiaus 
lygumo ir dengimo technikos) 

Atviras laikas 40 minučių 

(priklauso nuo džiūvimo sąlygų) 

Džiūvimo laikas Vaikščioti galima maždaug po 24 
valandų 

Šlifuoti ir lakuoti maždaug po 48 
valandų 

(priklauso nuo džiūvimo sąlygų) 

LOJ emisijos Labai mažos, sertifikuota EC1 

Valymas Įrankius ir įrangą iš karto po 
naudojimo valykite vaitspiritu. 
Neleiskite sukietėti, nedelsdami 
pašalinkite klijų perteklių, 
nubraukdami, tada nuvalykite 
vaitspiritu sudrėkinta šluoste. 
Sukietėjusius klijus galima 
pašalinti tik mechaniškai. 

 

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS 

Spalva Smėlio 

Forma Vidutinio klampumo pasta 

Specifinis tankis Apie 1.4 – 1.6 

Pagrindas Hibridiniai polimerai 

Produkto kodai 30616178 14kg (2x 7kg maišai) 

 
30616266 17kg kibiras 

Sandėliavimas / 
galiojimo laikas 

Laikykite ir transportuokite 
saugiai vertikalioje padėtyje. 
Įsitikinkite, kad dangtis yra 
saugus. Laikyti iki 12 mėnesių 
nuo pagaminimo datos origina-
lioje, neatidarytoje pakuotėje, 
vėsioje, sausoje vietoje, tempe-
ratūroje nuo +10°C iki +30°C, 
saugant nuo tiesioginių saulės  
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– BS 8201 Medinių grindų, medienos 
produktų ir medienos plokščių gaminių 
praktikos kodeksas. 

 
PARUOŠIMAS 

Pagrindas: 

1. Užtikrinkite, kad grindys būtų švarios, tvirtos, 
sausos ir be teršalų, galinčių trukdyti sukibimui. 

 
2. Grindys turi būti išbandytos pagal statybos 

standartus, naudojant tinkamai sukalibruotą ir 
izoliuotą higrometrą. Esamos grindys turi turėti 
nepažeistą pagrindą DPM. 

 
3. 65 % arba mažesnis santykinis drėgmės rodiklis 

patvirtina, kad grindys pakankamai išdžiūvo. Jei 
tai nepasiekta, būtina naudoti Bostik Moisture 
Suppressant arba paviršiaus DPM, kad būtų 
sumažinta likutinė drėgmė. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, susisiekite su technine 
tarnyba. 

 
4. Užtikrinkite, kad mediena būtų aklimatizuota 

pagal gamintojo instrukcijas aplinkoje, kurioje ji 
turi būti klojama. Visada palikite išsiplėtimo 
tarpą aplink bet kokius perimetrus ar kolonas, 
kad suklijuota mediena galėtų natūraliai judėti. 
Laikykitės gamintojo nurodymų dėl išsiplėtimo 
tarpų ant didelių grindų plotų ir dėl išsiplėtimo 
tarpų įrengimo prie durų arba ten, kur yra 
slenksčiai. 

 
5. Jei bet kuriai pagrindo vietai reikia vietinio 

remonto, naudokite Bostik remontinį mišinį. 

 
6. Pagrindui, kuris nėra pakankamai lygus arba 

reikalauja aukščio išlyginimo, kad būtų galima 
klijuoti konkrečią grindų dangą, 
rekomenduojama naudoti tinkamą Bostik 
grunto ir išlyginamojo mišinio sistemą. 
Norėdami gauti patarimų dėl konkrečių gaminių 
ir grindų, kreipkitės į techninę tarnybą. 

 
7. Gruntavimas nereikalingas. 

 
8. Prieš tepdami bet kokius klijus, įsitikinkite, kad 

pagrindas yra sausas ir be dulkių. 
Grindinio šildymo sistemos: 
9. Grindinio šildymo sistemos turi būti išjungtos 48 

valandas prieš montavimą. Įdiegę palaukite 7 
dienas ir tik tada palaipsniui įjunkite grindų 
šildymą 

 

TAIKYMAS 

10. Užtikrinkite gerą bendrą medienos ir pagrindo 
kontaktą. Klijus braukdami 60° kampu tinkama 
dantyta mentele paskirstykite ant grindų. 

 
11. Prispauskite medienos elementą prie klijų, kol 

jie dar drėgni. Tepkite tik tokį plotą, kurį 
suklijuosite per 40 minučių. 

 
12. Tvirtai paspauskite, kad užtikrintumėte gerą 

bendrą kontaktą. Jei reikia, naudokite sunkius 
daiktus, kad mediena tvirtai laikytųsi klijų džiūvi- 

mo metu. 
 

13. Išlinkusias grindų lentas reikia prispausti, kol klijai 
visiškai sukietės. 

 
14. Naudodami pleištus, palikite 8 mm tarpus prie sienų. Po 

montavimo iš karto nuimkite pleištus.   
 

15. Per suklijuota mediena vaikščioti galima ne anksčiu 
kaip po 24 valandų. Palikite suklijuotą medieną 48 
valandas prieš šlifavimą ir lakavimą. 

 

VALYMAS 

16. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite vaitspiritu. 

 

17. Neleiskite sukietėti, nedelsdami pašalinkite klijų 
perteklių nubraukdami, tada nuvalykite vaitspiritu 
sudrėkinta šluoste (pirmiausia visada patikrinkite 
spalvos atsparumą mažame bandymo plote). 
Sukietėjusius klijus galima pašalinti tik mechaniškai. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Dėl bet kokios neaprašytos taikymo srities, susisiekite 
su Bostik partneriu Lietuvoje UAB “Bonderus” telefonu 
+370 5 250 5489, kad gautumėte patarimų. 
Rekomendacijos ir pasiūlymai yra tik orientaciniai, nes 
naudojimo sąlygos visiškai nepriklauso nuo mūsų. 
Sveikatos ir saugos instrukcijas, pirmosios pagalbos 
priemones ir išsiliejimo bei šalinimo instrukcijas rasite 
Bostik WOOD H180 CLASSIC-P saugos duomenų lape 
adresu www.bostik.com/uk. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“ 

Tel. 85 52505489 

Mob. tel. +370 652 10059 

info@bonderus.lt 

www.bonderus.lt 
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