
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 

• Labai didelis pradinis sukibimas 

• Visų rūšių medienai ir parketui 

• Greitai sukietėja 

• Tinka neįgeriantiems paviršiams 

• Draugiškas apkinkai: itin mažos emisijos, be 

ftalatų, sertifikuotas EC1+ 

• Pakuojamas 7kg maišuose – patogu naudoti 

 

PRODUKTO IŠSKIRTINUMAS 

WOOD H550 ECO PLUS yra elastingi vieno kom-

ponento klijai, pagaminti naudojant naujausią 

„Axios ™ Tri-linking ™“ technologiją, skirtą visų 

tipų parketui klijuoti ant įgeriančių ir nelaidžių 

paviršių. 

 

TAIKYMO SRITIS 

• Nepadengtam ar gamykliškai padengtam 

parketui bet kokio ilgio ir storio 

• Medžio masyvo lentoms iki 200mm pločio ir 

23mm storio  

• Mozaikiniam parketui 

• Grindų plokštėms (šlifuotoms, medžio drožlių 

ir faneros plokštėms) 

• Idealiai tinka egzotinėms medžio rūšims 

WOOD H550 ECO PLUS atitinka elastinių parketo 

klijų šlyties stiprumo reikalavimus pagal DIN EN 

14293 ir ISO 17178. Tinka visiems pagrindams, 

tokiems kaip betonas, medis, metalas, senų ply-

telių grindys, cemento ir anhidrito lyginamieji 

mišiniai.  

 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 

Pagal DIN 18356 reikalavimus pagrindas turi būti 

lygus, sausas, švarus, be įtrūkimų, atsparus 

tempimui ir gniuždymui, o prireikus - profesiona-

liai paruoštas ir atitikti parketo gamintojo techni-

nes specifikacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cementinis lygiamasis mišinys (tiesioginis 

klijavimas) 

Šlifuokite cemento lyginamąjį mišinį ir pramoni-

niu dulkių siurbliu kruopščiai nusiurbkite. Nenau-

dokite grunto. 

Anhidritinis lygiamasis mišinys (tiesioginis 

klijavimas) 

Šlifuokite lyginamąjį mišinį pagal galiojančius 

standartus ir kruopščiai nusiurbkite jį pramoniniu 

dulkių siurbliu. Nenaudokite grunto. 

 

APDOROJIMAS 

Prieš naudojimą leiskite pakuotės turiniui sušilti 

iki kambario temperatūros. WOOD H550 ECO 

PLUS tolygiai paskleiskite ant pagrindo dantyta 

mentele. Dėkite parketo lentas ant klijų ir 

kruopščiai prispauskite, kad būtų užtikrintas 

100% klijų patekimas ant lentos apatinės dalies. 

Palikite maždaug 10 mm plėtimosi tarpelį tarp 

sienų ir parketo. Dar kartą prispauskite parketą 

kas 10–15 m². Įrengimo metu medienos drėg-

numas turi būti nuo 7% iki 11% (pagal EN 

13226-13227). Santykinis oro drėgnumas turi 

būti nuo 45% iki 65% prieš klijuojant parketą, 

klijavimo metu ir po jo. 

 

WOOD H550 ECO PLUS 
AUKŠTOS KOKYBĖS KLIJAI VISŲ MEDIENOS RŪŠIŲ PARKETUI 



 

 

VALYMAS 

Nesustingusius klijus galima valyti acetonu, sus-

tingusius klijus galima nuvalyti tik mechaniškai. 

 

SAUGOJIMAS 

12 mėn. sandarioje originalioje pakuotėje, vėsio-

je ir sausoje vietoje.  

 

SAUGA 

Naudojimo metu laikykitės bendros darbo higie-

nos ir naudokite būtinas AAP. Papildomos infor-

macijos ieškokite ant pakuotės ir saugos duome-

nų lape. 

Saugos duomenų lapą galite atsisiųsti adresu 

bostiksds.thewercs.com. 

 

PAKUOTĖ 

Pakavimas Kodas Barkodas 

14 kg kibiras – 2 x 7 kg maišais 30615803 4008373130870 

17 kg kibiras 30615787 4008373130863 

 
Visos vertės gaunamos normaliomis sąlygomis; 
20 ° C ir 65% SOD. 

 

 

 

 

 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Klijų tipas 
elastingi vieno komponento 
klijai, pagrįsti „Axios ™ Tri-
linking ™“ technologija 

Spalva ruda 

Klampa optimali darbui 

Specifinis svoris 1,65 g/cm³ 

Darbinis laikas apie 25 min. 

Rekomenduojamos 
mentelės 

B11-B12-B15 

Sąnaudos 

B11: 900 - 1100 g/m³ 
B12: 1000 - 1200 g/m³ 
B15: 1100 - 1300 g/m³ 
arba priklausomai nuo 
pagrindo / parketo tipo 

Apdorojimo sąlygos 

Geriausia nuo +18°C iki 
+23°C; pagrindo temperatūra 
min. +15°C., oro temperatūra 
min. +18°C. Ne daugiau kaip 
65% santykinė oro drėgmė. 

Galima lipti po 12 val. 

Šlifavimas ir tolesnė 
apdaila 

Po maždaug 24–48 valandų, 
priklausomai nuo parketo 
rūšies ir pagrindo įgeriamumo  

Tinka grindų šildymui Taip 

GEV EMIKODAS 
EC 1 R PLUS – itin mažos 
emisijos 

Blue Angel RAL UZ 113 

GISKODAS RS10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“ 

Tel. 85 52505489 

Mob. tel. +370 652 10059 

info@bonderus.lt 

www.bonderus.lt 

 


