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Uzin KE 2000 S 
   

  

Universalūs klijai elastinėms grindų ir sienų dangoms 
 
 

Stiprūs dispersiniai klijai pagal naujausią sudėties technologiją. Greitam 
darbui ir kartu leidžia ilgą galimo dengimo laiką sudėtingiems raštams arba 
tepant abu paviršius. Šie klijai suteikia aukščiausią įmanomą emisijos saugumą 
sveikai patalpos aplinkai, todėl gavo ir  „Mėlynojo angelo“ ženklą. 

 

Paskirtis:  
• Heterogeninėms, homogeninėms PVC dangoms rulonais ir 
lentelėmis (plytelėmis); 
• Kaučiuko ruloninėms dangoms kaip Noraplan iki 4 mm 
įskaitant su akustine ar putgumės apačia; 
• Kilimin ėms dangoms (su bet kokia apačia); 
• Austinėms kiliminėms dangoms ir lengvo svorio veltinėms kaip 

Flotex; 
• Elastinėms dangoms be chlorino kaip Upofloor Lifeline; 
• Natūraliam linoleumui rulonais; 
• Sienų dangoms; 
• Kamštinėms dangoms. 

 
Sudėtis: plastinės dispersijos, modifikuotos dervos, tirštikliai, konservuojančios medžiagos, mineraliniai užpildai, 
vanduo. 

 
Paviršiai ir apkrova:  
• Tinka šildomoms grindims; 
• Atsparūs ratukinėms kėdėms 
• Priklijuotas dangas galima valyti šlapiu siurbimo būdu; 
• Ant sugeriančių pagrindų; 
• Ant nesugeriančių pagrindų (tik PVC dangos); 
• Intensyvaus naudojimo, didelės apkrovos patalpoms.. 

 
Savybės:  
• Bekvapiai darbo metu ir vėliau; 
• Puikiai sukimba ir kartu suteikia ilgą darbo laiką; 
• Maža išeiga, lengvai dengiami, stiprus galutinis sukibimas; 
• Be tirpiklių. 

 
Techniniai duomenys:   
Pakuotė plastmasinis kibiras 6, 14 kg 
Galiojimo laikas min. 12 mėnesių 
Spalva Šviesiai kreminė/skaidri 
Darbinė temperatūra min. 15ºC grindų lygyje 
Išeiga 200-500 g/m2 
Nugarinimo laikas 10-45* 
Darbo laikas 120 minučių* 
Siūles virinti: Po 24 h 
Apkrova galima Po 24 h* 
Galutinis stiprumas Po 3 dienų* 

*esant normalioms sąlygoms prie 20ºC  
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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 pasirinkite iš 
Uzin asortimento pagal paviršiaus būklę ir planuojamą patalpos paskirtį.  Sekite produktų aprašymais – reikia tinkamai 
išdžiovinti įrengtus sluoksnius. 

 
Naudojimas:  

1. Užtepkite lygiai ant pagrindo naudodami rantytą mentelę (žiūrėti žemiau „Išeiga“) ir nugarinkite priklausomai nuo 
storio, oro sąlygų, pagrindo sugeriamumo ir dangos rūšies; 

2. Užtieskite dangą, pritrinkite visą paviršių, kad neliktų oro pūslių ir maždaug po 20 min.    privoluokite. Įsitikinkite, 
kad dangos apačia pakankamai pasidengia klijais.  

3. Išplaukite dar neapdžiūvusius įrankius vandeniu. 
 

Dangos apačia Klij ų mentelė  Išeiga 
Nugarinimo 

laikas 
Darbo laikas 

PVC su lygia apačia (putgumės) ant tankių 
paviršių 

A 5 180 - 200 
g/m2 

10 – 20 min 15 – 25 min 

PVC ruloninės ir lentelėmis dangos, Lifeline A 1 200 – 280 
g/m2 

10 – 20 min 15 – 25 min 

Smulkiai reljefiška (PVC, kaučiukas) A 2 250 - 320 
g/m2 

15 – 20 min 20 – 40 min 

Reljefiška (kiliminės, Flotex, natūralus linoleumas B 1 320 – 380 
g/m2 

20 – 30 min 30 – 45 min 

Reljefiška (austinės kiliminės, veltinės dangos) B 2 450 – 500 
g/m2 

10 – 20 min 30 – 45 min 

 
Svarbios pastabos: 

• Galiojimo laikas min. 12 mėnesių, kai laikoma vėsiomis, sausomis sąlygomis. Saugokite nuo šalčio. Atidarytą 
pakuotę sandariai uždarykite, o likutį stenkitės sunaudoti kuo anksčiau.   

• Optimalios darbo sąlygos yra 18º C - 25º C, grindų temperatūra ne mažiau 15º C, santykinė oro drėgmė ne daugiau 
60 %. Žemos temperatūros pailgina, o aukštos temperatūros sutrumpina darbo, stingimo ir džiūvimo laiką. 
Natūraliam linoleumui įrengti geriausia temperatūra ≥ 20º C. 

• Dauguma pagrindų gali sukelti antrinę emisiją ir kvapus, todėl rekomenduojama gerai išdžiovinti išlyginamąjį 
sluoksnį. 

• Klijuojant dangą ant senų klijų likučių taip pat gali sukelti tarpusavio sąveiką ir nemalonų kvapą. Rekomenduojama 
senus sluoksnius pašalinti. Bet kokiu atveju, tokie likučiai turi būti apdirbti spec. gruntu (pvz. PE 280 bei įrengtas 
pakankamas išlyginamojo storis (virš 2 mm). 

• Klijuojamos dangos jau neturi būti veikiamos tempimo jėgos – jos turi „išsigulėti patalpoje. 
• Naudokite klijų mentelę pagal išeigos lentelę ir nugarinkite, kol klijų grioveliai išdžius. 
• Jei patalpose būna dideli temperatūrų svyravimai, didelės mechaninės apkrovos pvz. palečių pakrovėjai ir pan., 

didelė drėgmė ar vanduo iš viršaus, rekomenduojama naudoti poliuretaninius universalius klijus UZIN KR 430. 
• Sienų dangas įrengsite greitai ir lengvai su KE 2000 S: paruoštą sienos plotą ištepkite ėriuko vilnos voleliu ir 

dalinai nugarinkite, po to pritrinkite uždėtą dangą. Pagal poreikį, dangos juostos viršutinę linij ą įrenkite 
kontaktiniais klijais. 

• Klijai yra aprobuoti naudoti laivuose. 
 


