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 UZIN UZ 57 klijai kiliminei dangai 
 
Ekologiški, labai greitai pritraukiantys, stiprūs dispersiniai klijai . 
 
Paskirtis: 
• Tinka klijuoti kiliminę dangą su įvairiais pagrindais; 
• Austus kilimus, neaustines dangas, natūralių pluoštų tekstilę; 
• PVC dangos su veltinio pagrindu klijavimui; 
• Tik vidaus darbams. 
• Tinka šildomoms grindims (vandeninė sistema); 
• Atsparūs ratukinėms kėdėms (DIN EN 12529); 
• Ant lygių, sugeriančių, praglaistytų pagrindų; 
 
Savybės:  
• Lengvai tepami;  
• Greitai sukimba; 
• Tolygiai pasiskirsto; 
• Ekologiški; 
• Klijai yra aprobuoti naudoti laivuose. 
• Be tirpiklių (ženklinimo kodas GISCODE D 1); 
• Labai maža emisija (ženklinimo kodas EMICODE EC 1); 
• Labai stiprus pirminis ir galutinis pritraukimas; 

 
  
 
Techniniai duomenys: 
Pakuotė plastikinis kibiras 
Išfasavimas 14 kg 
Galiojimo laikas min. 12 mėn. 
Spalva šviesiai rusva 
Darbinė temperatūra 15°C ant grindų 
Išeiga  300-350 g/m2 (A1); 350-400 g/m2 (A2); 400-450 g/m2 (B1); 

Užtepus palaukti 5-15 min.* 
Darbinis laikas apie 20 min.* 
Įrangą ir baldus statyti galima po 24 val.* 
Galutinai sutvirtėja po 3  dienų* 
*esant normalioms sąlygoms prie 20ºC, santykinė oro drėgmė 65 % 
  

 

 
 
Klijų išeiga ant išlyginto pagrindo priklauso nuo 
klijuojamos dangos apačios: 

Dangos apačia Naudojami 
dantukai 

Išeiga 

Lygi A1 300-350 g/m2 
Mažai struktūrinė A2 350-400 g/m2 
Struktūrinė B1 / B2 400-450 / 500-550 g/m2   

 
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 kreidinių, senų ar neįgeriančių pagrindų išlyginamosios masės sluoksnis turi būti pilamas nuo 3 mm. 
Nugruntuotiems, išlygintiems pagrindams reikia liesti gerai išdžiūti.  



 

UAB „Lispimeks dangos“                                                                                    2 psl. iš 2 
www.lispimeks.lt 

 
Naudojimas: 
1. Užtepkite lygiai ant pagrindo naudodami rantytą mentelę ir nugarinkite priklausomai nuo storio, oro sąlygų, pagrindo 
sugeriamumo ir dangos rūšies (danga turi būti gerai išsigulėjusi). Klijų užtepti tik tokį plotą, kurį suspėsite užklijuoti jų 
neperdžiovinus (darbo laikas ±20 min.).   
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 12 mėnesių laikant vėsiomis, sausomis sąlygomis. Saugokite nuo šalčio. Atidarytą pakuotę sandariai 

uždarykite - likutį stenkitės sunaudoti kaip įmanoma greičiau. 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 ir didelė santykinė oro drėgmė pailgina, o aukštos temperatūros ir maža santykinė oro 
drėgmė sutrumpina darbo, stingimo ir džiūvimo laiką.  

• Drėgni pagrindai gali iššaukti pakartotinę emisiją ir kvapo atsiradimą, todėl rekomenduojame prieš klijuojant dangą 
gerai išdžiovinti pagrindus. 

• Klijų užtepti tik tokį plotą, kurį suspėsite užklijuoti jų neperdžiovinus (darbo laikas ±20 min.). 
• Šių klijų negalima skiesti vandeniu ar tirpikliais. 
• Rekomenduojame naudotis aprašytomis normomis ir taisyklėmis: DIN 18265 (Darbas su grindų dangomis). 
 
Darbų ir aplinkos sauga: 
Ženklinimo kodas GISCODE D 1 – sudėtyje nėra organinių tirpiklių TGRS 610. Neužsidega. Dirbant rekomenduojama 
vėdinti patalpas ir naudoti apsauginį rankų kremą. 
EMICODE EC1 – labai maža emisija. Atliekant klijų sudėties tyrimus nepastebėta jokių žalingų medžiagų, formaldehidų 
ar kitū lakiųjų medžiagų (VOC).  
 
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. 
 


