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UZIN MK – 95 
 

Vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai parketui 
 
  

Savybės: 
 

Parketą galima šlifuoti po 24 val. 
Klijai išlieka tvirti ir elastingi, nesipučia. 
Sudėtyje neturintys tirpiklių ir vandens.  
Skirti beveik visų tipų parketui, lentoms ant įvairių pagrindų. 
Greitam ir stabiliam darbui - greitai sukimba. 
Tinka klijuoti beveik visų tipų bei didelių išmatavimų arba jautrius 
drėgmei parketo elementus, iki 22 mm masyvą, vienetinį, egzotinį 
parketą, parketlentes, brūselius ant įgeriančių ir neįgeriančių 
įvairaus tipo pagrindų cementinių ar kalcio sulfato, betono, drožlių 

plokštės, parketo paklotų, skirtų klijavimui, keraminių plytelių, akmens masės ir metalinio pagrindo.  
Tik vidaus darbams. 
 

Techniniai duomenys: 
•  Įpakavimas: kibiras 16 kg; 
•  Lyginamasis svoris: 1,5 kg/l; 
•  Išeiga: ~ 1000 g/m2  
•  Parketo paklijavimo laikas: 50-60 min.; 
•  Įrangą ir baldus statyti galima: po 24-48 val.; 
•  Galutinai sutvirtėja: po 3-5 dienų 
•  Sandėliavimo laikas: ne mažiau 6 mėn.; 
•  Spalva: šviesiai rusva; 
•  Šildomoms grindims tinka; 
•  Surišantis mišinys: modifikuotas polimero poliakrilatas su derva, sustiprinančia prikibimo          efektą. 
 

Pagrindai 
 

Pagrindai turi būti tvirti švarūs, sausi, lygūs, be plyšių, tvirti tempimui ir spaudimui. Cementinius ir kalcio 
sulfato pagrindus reikia nušlifuoti ir nusiurbti. Patariama nugruntuoti gruntu UZIN PE-414, 2 komp. PE 420 arba 2 
komp. Epoksidiniu izoliuojančiu UZIN PE-460 ir leisti išdžiūti pagal grunto džiūvimo laiką instrukcijoje. Lyginimui 
reikėtų naudoti išlyginamąsias mases UZIN NC-174 min. 3 mm sluoksniui arba greito džiūvimo NC 172 min. 2 mm 
prieš tai nugruntavus UZIN Fliesengrund (FG300). 

Metalinius pagrindus būtina kruopščiai nuriebalinti arba nuplauti.  
 

Sumaišymas, tepimas 
 

Optimali darbo temperatūra yra 18-25° C, grindų paviršiaus - 15° C, santykinė oro drėgmė < 75 %. Klijai turi 
įgauti kambario temperatūrą. Atidarę kibirą, nuimkite plastikinę plėvelę. Klijus tepkite su dantyta mentele visą 
pagrindą tolygiai (B3 dantytumas sudaro 800-1000 g/m2 išeigą, B11 – 1000-1200 g/m2). Ištepkite pagrindus klijais 
tokį plotą, kokį galėsite pakloti parketu per 50 - 60 min. Parketas dedamas lengvai prispaudžiant, kad lentos apačia 
pasidengtų klijais. Išteptą paviršių patartina iš karto nuvalyti Uzin Cleanbox drėgnomis servetėlėmis arba atsargiai 
naudojant skiediklį UZIN VE 124. Tarp sienos ir parketo palikite 10-15 mm tarpelius, naudodami kaiščius, kuriuos 
reikia pašalinti baigus darbą.  Parketą šlifuoti galima ne anksčiau kaip po 24 val. Likusius klijus uždenkite plėvele ir 
sandariai uždarykite.  

 

Įranki ų valymas 
 

Įrankių valymui iš karto po klijavimo naudokite valiklį UZIN VE-124. 


