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LE 42  klijai nat ūraliam linoleumui  
 

 
Dispersiniai klijai su derva įrengti natūralų linoleumą ant sugeriančių paviršių. 
 

Paskirtis:  
• Natūraliam linoleumui rulonais ir plokštėmis iki 4 mm storio; 
• Kamštiniams paklotams ir linoleumui ant jų; 
 

Paviršiai ir apkrova:  
• Tinka šildomoms grindims; 
• Atsparūs ratukinėms kėdėms; 
• Ant sugeriančių pagrindų; 
 

Privalumai :  
• Pasižymi greitu pradiniu sukibimu ir matmenų stabilumu; patikimi; 
• Trumpas nugarinimo laikas; 
• Be tirpiklių. 

 

Techniniai duomenys:   
Pakuotė plastmasinis kibiras 17 kg 
Galiojimo laikas min. 12 mėnesių 
Spalva Šviesiai kreminė 
Darbinė temperatūra min. 15 ºC grindų lygyje 

ideali oro temp. 18 – 25 ºC 
Išeiga 400-480 g/m2 su B1 mentele 
Nugarinimo laikas 0-10* min 
Darbo laikas ~ 35 minučių* 
Siūles virinti: po 24 h 
Apkrova galima po 24 h* 
Galutinis stiprumas po 3 dienų* 
*esant normalioms sąlygoms prie 20ºC  
 

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. Ant neįgeriančių arba drėgmei jautrių paviršių (pvz. 
bituminio asfalto) įrenkite ne plonesnį nei 2 mm storio išlyginamąjį sluoksnį. Sekite produktų aprašymais – reikia tinkamai 
išdžiovinti įrengtus sluoksnius.  

 
Naudojimas:  
1. Užtepkite lygiai ant pagrindo naudodami rantytą B1 mentelę ir nugarinkite priklausomai nuo storio, oro sąlygų, 

pagrindo sugeriamumo ir dangos rūšies (danga turi būti gerai išsigulėjusi); 
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 min. 12 mėnesių laikant vėsiomis, sausomis sąlygomis. Saugokite nuo šalčio. Atidarytą pakuotę 

sandariai uždarykite - likutį stenkitės sunaudoti kuo anksčiau.  Turi įgauti patalpos temperatūrą. 
• Optimalios darbo sąlygos yra 18º C - 25º C, grindų temperatūra ne mažiau 15º C, santykinė oro drėgmė ne daugiau 65 

%. 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. 
• 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. 
 
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. 
 


