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UZIN KE 16 universalūs klijai 

 

Universalūs dispersiniai klijai tekstilinėms, PVC dangoms ir natūraliam linoleumui 
 
Įgeriantiems pagrindams, gana greiti, žemos emisijos; vidaus darbams. 

 
Paskirtis: 

• kiliminėms dangos su įvairia apačia; 

• veltinėms lengvo pluošto dangoms; 

• Homogeninėms ir heterogeninėms PVC / CV grindų 
dangoms rulonais ir plytelėmis, kvarcvinilo plytelėms; 

• Linoleumui rulonais iki 2,5 mm storio; 

• Kamštiniam linoleumui, paklotams, visiems Uzin 
izoliaciniams bei įrengimo paklotams; 

• Tik vidaus darbams. 
 

Paviršiai ir apkrova: 

• Ant sugeriančių ir išlygintų pagrindų; 

• Tinka vandeniu šildomoms grindims; 

• Atsparūs ratukinėms kėdėms DIN EN 120529 nuo 1 mm storio išlyginamojo sluoksnio; 

• Tinka klijuoti dangas mokymo, maitinimo įstaigose; 

• Galima naudoti valymo mašinas pagal RAL 991 A2. 
 
Savybės:  

Su UZIN KE 16 dirbti yra lengva, klijai pasižymi stirpiu pradiniu ir galutiniu sukibimu. 
Sudėtis: vandeninė polimero dispersija, užpildai mineralų pagrindu, konservantai, priedai ir vanduo. 

• Bekvapis tepimo metu ir po jo; 

• Lengvai tepami; 

• Greitai sukimba; 

• Be tirpiklių  

• EMICODE EC 1 PLUS / labai maža emisija 
  
Techniniai duomenys: 

Pakuotė plastikinis kibiras 

Išfasavimas 6 kg, 14 kg 

Galiojimo laikas Minimum 12 mėn. 

Spalva šviesiai kreminė 

Darbinė temperatūra Min. 15°C ant grindų 

Išeiga  250 - 600 g/m2  

Užtepus palaukti 5 - 20 min.* 

Darbo laikas 10 - 30 min.* 

Įrangą ir baldus statyti galima po 24 - 48 val.* 

Galutinai sutvirtėja po 3 - 4 dienų* 

*esant normalioms sąlygoms prie 20ºC 
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Klijų išeiga ant išlyginto pagrindo priklauso nuo klijuojamos dangos apačios: 
 

Dangos apačia Naudojami dantukai Išeiga 

Lygi A1 250 - 300 g/m2 

Mažai struktūrinė A2 300 - 350 g/m2 

Struktūrinė B1 350 - 450 g/m2 

Struktūrinė B2 500  -600 g/m2 

 
Pagrindo paruošimas: patikrinkite pagrindą pagal naudojimo standartus ir galiojančius reikalavimus. 
Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, be įtrūkimų, sausas ir švarus nuo bet kokių medžiagų, kurios galėtų 
trukdyti klijų sukibimui. Gerai nusiurbkite paviršių, tuomet nugruntuokite bei įrenkite išlyginamąjį 
sluoksnį. Šias medžiagas rinkitės iš Uzin asortimento pagal paviršiaus būklę ir planuojamą patalpos 
paskirtį/apkrovas.  
 
Naudojimas: 
1. Užtepkite lygiai ant pagrindo naudodami rantytą mentelę ir nugarinkite priklausomai nuo storio, oro 
sąlygų, pagrindo sugeriamumo ir dangos rūšies (danga turi būti gerai išsigulėjusi). Klijų užtepti tik tokį 
plotą, kurį suspėsite užklijuoti jų neperdžiovinus (darbo laikas ± 20 min.).   
2. Užtieskite dangą, prispauskite, pritrinkite visą paviršių, kad neliktų oro pūslių ir maždaug po 20 min. 
privoluokite. 
3. Išplaukite dar neapdžiūvusius įrankius vandeniu. 
  
Svarbios pastabos: 

• Galiojimo laikas mažiausiai 12 mėnesių laikant vėsiomis, sausomis sąlygomis. Atsparūs šalčiui iki - 6°C. 
Atidarytą pakuotę sandariai uždarykite - likutį stenkitės sunaudoti kuo anksčiau. Turi įgauti patalpos 
temperatūrą. 

• Optimalios darbo sąlygos yra 18 º C – 25 º C, grindų temperatūra ne mažiau 15º C, santykinė oro 
drėgmė ne daugiau 65 %. Žemos temperatūros ir didelė santykinė oro drėgmė pailgina, o aukštos 
temperatūros ir maža santykinė oro drėgmė sutrumpina darbo, stingimo ir džiūvimo laiką.  

• Klijus tepti ir grindų dangą klijuoti tik ant gerai išdžiūvusių pagrindų.  

• Tiesioginis klijavimas ant senų klijų gali sureaguoti ir sukelti nemalonų kvapą. Todėl reikia pašalinti visus 
senų klijų likučius. Pašalinus klijų likučius pagrindus reikia nugruntuoti  blokuojančiu gruntu ir išlyginti 
išlyginamuoju sluoksniu pakankamu storiu (paprastai 3 mm). 

• Prieš klijuojant, danga turi būti tinkamai aklimatizavusis (įgavus patalpų temperatūrą, be įtempimų). 

• Įrengiant plotus, kuriuos veiks ekstremali temperatūra nuo tiesioginės saulės, didelės mechaninės 
apkrovos dėl pakrovėjų ar iš viršaus patenkančio vandens, reikia konsultuotis su UZin atstovais; 

• Klojant natūralaus linoleumo rulonų juostas, tarpelis tarp jų turi būt atviruko storio; 

• Įrengtų dangų priežiūrai, valymui siūlome naudoti Uzin care asortimentą: Uzin Basic Cleaner, Uzin 
Turbo Protect Plus, Uzin Resilient Sealer; Uzin Resilient care, Uzin Refresher. 

 
Darbų ir aplinkos sauga: 

Be tirpiklių. Nedegus. Nereikalauja jokios specialios apsaugos ar atsargumo priemonių, naudojant įprastai. 
Rekomenduojama vėdinti darbo vietą. 
„EMICODE EC 1 PLUS“ - „labai maža emisija“. Remiantis dabartinėmis žiniomis, neskleidžia formaldehidų, 
pavojingų medžiagų ar lakiųjų organinių junginių (VOC). Visiškai išdžiūvęs bekvapis ir nekelia fiziologinės ar 
ekologinės rizikos. 
 
Atliekų šalinimas: 

Pagal galimybes surinkti visus produkto likučius ir panaudoti. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant žemės. 
Tuščia tara tinka perdirbimui. Tara su produkto likučiais utilizuojama pagal vietinius įstatymus. 

  


