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MK - 92 S dvikomponenčiai poliuretaniniai klijai parketui 
  

 Panaudojimo sritis 
Tinka klijuoti didelių išmatavimų arba jautrius drėgmei parketo 
elementus, iki 22 mm masyvą, vienetinį, egzotinį parketą, 
parketlentes, bruselius ant įgeriančių ir neįgeriančių įvairaus tipo 
pagrindų įskaitant klijavimą ant keraminių plytelių, akmens masės ir 
metalinio pagrindo. Taip pat šie klijai tinka visų tipų parketui, kai 
reikalinga visiška apsauga nuo drėgmės. Labai geras sukibimas. 
 
Savybės 
Klijai UZIN MK - 92 S yra dvikomponenčiai parketiniai klijai 
sudėtyje neturintys tirpiklių ir vandens, kurių pagrindą sudaro spec. 
reakcinė derva neturinti sudėtyje vandens, kas leidžia išvengti 
tolimesnio poveikio parketui ir pagrindui. Tipinės savybės: 
 

• Skirti klijuoti iki 22 mm storio masyvą, vienetinį, egzotinį parketą, 
parketlentes, bruselius, laminatą; 
• Tinka ant įgeriančių ir neįgeriančių įvairaus tipo pagrindų, įskaitant 
klijavimą ant keraminių plytelių, akmens masės ir metalinio pagrindo. 
• Sukurti greitam ir stabiliam darbui - greitai sukimba; 
• Labai tvirti ir elastingi; 
• Nedegūs; 

• Labai geras patvarumas; 
• Lengvai sumaišomi; 
• Universalaus naudojimo; 
• Vidaus darbams.

 
Techniniai duomenys: 
Įpakavimas: kibiras klijų 9 kg + kietiklis 1 kg; 
Sandėliavimo laikas: ne mažiau 12 mėn.; 
Spalva: šviesiai rusva; 
Lyginamasis svoris: 1,5 kg/l; 
Išeiga: 1000-1200 g/m2 priklausomai nuo parketo rūšies ir pagrindų; 
Apdžiūvimo laikas: 30 min.; 
Parketo paklijavimo laikas: 50-60 min.; 
Parketą galima šlifuoti arba įrangą ir baldus statyti po 24-48 val.; 
Šildomoms grindims tinka; 
Surišantis mišinys: modifikuotas polimero poliakrilatas su derva, sustiprinančia prikibimo efektą. 
 
Pagrindai 
Pagrindai turi būti švarūs, sausi, lygūs, be plyšių, tvirti tempimui ir spaudimui. Pagrindus patariama nugruntuoti gruntu 
UZIN PE-414 arba UZIN PE-460 ir leisti išdžiūti pagal grunto džiūvimo laiką aprašytą instrukcijoje. Metalinius pagrindus 
būtina kruopščiai nuriebalinti arba nuplauti. Betoniniams pagrindams lyginti rekomenduojame išlyginamuosius mišinius NC 
150, NC 170, NC 174. 
 
Sumaišymas, tepimas 
Dviejų komponentų sumaišymas: atidarome kibirą klijų (komponentas A) ir buteliuką kietiklio (komponentas B). 
Komponentą B supilame į komponentą A ir maišome, kol gauname vientisą vienalypę masę (apie 2 min). Maišymui 
naudokite rankinį maišytuvą su antgaliu skirtu mišinius maišyti. Maišydami klijus atkreipkite dėmesį, kad visa masė gerai 
išsimaišytų (nuo kraštų ir dugno).  
Klijus tepkite su dantyta mentele B 11 visą pagrindą tolygiai. Ištepkite pagrindus klijais tokį plotą, kokį galėsite pakloti 
parketu per 60 min. Parketas dedamas lengvai prispaudžiant. Klijai turi būti tolygiai ištepti. Tarp sienos ir parketo palikite 1-
2 cm tarpelį. Parketą šlifuoti galima ne anksčiau kaip po 24 val.  
 
Įranki ų valymas: Įrankių valymui iš karto po klijavimo naudokite valiklį UZIN VE-124.  
Laikymo sąlygos: Laikyti sausose patalpose. Geriausiai laikyti prie 10-20 laipsnių šilumos. Šaltoje temperatūroje klijai 
pasidaro tąsus. Norint juos naudoti būtina, kad klijai pasiektų kambario temperatūrą. Jeigu komponentas B sutirštėjo, 
produkto naudoti negalima. 
 

Apsauga: Komponente B yra sveikatai kenksmingų medžiagų. Gali sudirginti akis, odą ar kvėpavimo takus. Prieš pradedant dirbti apsirūpinkite 
apsaugos priemonėmis pvz. pirštinėmis. Nepilkite medžiagų likučių į kanalizaciją, vandentiekį ar ant žemės.  


