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UZIN MK 200 

 
1-komponento parketo klijai su silanu (be tirpiklių ir be vandens) 

                                           

Klijuoti visų rūšių ir matmenų medines grindis: 

•      daugiasluoksnį parketą; 
•      masyvo lentas; 

•      jautriems drėgmei, egzotiniams masyvo parketams ir t.t. 

 
Privalumai:              Pagrindai: 

•      Sudaro elastingas klijų bangas; •      Reikalingi pakankamai stiprūs atlaikyti medžio judėjimą 
•      Lengvai tepasi; •      Cementiniai arba kalcio sulfato, betonas 
•      Ilgas darbo laikas 30-40 min •      Drožlių plokštė V100 
•      Greitas sukibimas; •      Šildomos grindys 
•      lengvai pašalinami klijų likučiai; •      Visi Uzin izoliaciniai paklotai tinkami parketui su špuntu 
•     EMICODE EC1/ labai mažai garuoja.  

Sudėtis: prepolimerai su silanu, mineraliniai užpildai, priedai. Nėra tirpiklių ar vandens,dėl kurių parketas galėtų išbrinkti. Po 
24 val. galima parketą šlifuoti, impregnuoti, lakuoti.  

 

Pagrindo paruošimas: Pagrindas turi būti sausas (2 % drėgmės CM skalėje, lygus (± 2 mm per 2 m), tvirtas, švarus ir be 
įtrūkimų. Ypač geros kokybės pagrindų galima negruntuoti. Sugeriančius porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti UZIN PE 
414 (dėmesio – turi džiūti min. 2 h) arba 2-ų komponentų epoksidiniais UZIN PE 460 ar PE 480 gruntais. Nelygius paviršius 
rekomenduojama lyginti nugruntuojant universaliu gruntu UZIN Fliesengrund ir po to išlieti min. 2 mm išlyginamojo mišinio 
UZIN NC 174 masyvui arba 3 mm NC 196, jei klijuosite parketlentę ar vienetinį parketą.  Ypač greitam darbui galima naudoti NC 
172 Turbo (bet koks storis išdžiūsta per 3 h). 
 

Klijavimas:  

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę (jei reikės, nuimkite susidariusią 
klij ų sluoksnį-plėvelę ir nemaišykite jos su bendra klijų mase). 
2. Tepkite klijus naudodami B11 mentelę. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 30-40 minučių. 
3. Nepamirškite palikti 10-15 mm tarpelius iki sienų, kolonų, vamzdžių ar kitų kliūčių iš visų pusių. 
4. Klijų likučius valykite su šluostėmis Uzin Clean box. Nesukietėję klijai nuvalomi nepaliekant  žymių. 
 Pastabos: 

•      Atsparūs šalčiui iki - 25 0C. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau. 
•      Atsargiai: Suklojus netinkamos drėgmės parketą arba netinkamomis sąlygomis gali atsirasti dideli plyšiai, lentos gali 

banguotis ar net išvis atsiklijuoti. 

  
Darbų sauga: Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir 
akinius. Patekus klijams ant odos, nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu 
bei pasikonsultuokite su gydytoju. Klijams sudžiūvus, jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia 
kenksmingų medžiagų. EMICIDE EC 1. Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti į specialų statybinėms atliekoms 
skirtą konteinerį.             
                                                                                                         
Techninė informacija:    

Pakuotė:        16 kg arba 8 kg plastikinis kibiras
Spalva:        smėlinė 
Išeiga:         ~ 1000 – 1200 g/m2 
Laiko apribojimai atidarius kibirą      nėra 

Optimalios darbo sąlygos:       18 0C – 25 0C 

Klijavimo laikas ištepus ant pagrindo:         30-40 min. 
Galima vaikščioti po:      12 val. 
Šlifuoti, lakuoti galima po:      24 val. 
Pilnas sutvirtėjimas po:       5-7 dienų 

 


