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Kiilto MS Silex
parketo klijai

Elastingi vieno komponento SMP
parketo klijai, skirti mozaikinio, plonų
blokų, blokinio parketo, o taip pat
kompozitinės medienos plokščių, blokų
grindų dangų, tvirtos medienos lentų ir
fanerinio daugiasluoksnio parketo
klijavimui.

be vandens, neišbrinkina medienos•
klijų elastingumas užtikrina parketo stabilumą net
kintančiomis sąlygomis

•

gerai suformuojama briauna, tinka pagrindo
nelygumų koregavimui

•

PANAUDOJIMO SRITIS
„MS Silex“ yra vieno komponento elastingi klijai, skirti parketo
montavimui.   ISO 17178 – kieti elastingi. Atitinka statybinių produktų
išskiriamų teršalų M1 klasę.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Tinkamas pagrindas yra plienu tvirtintas betonas, plokštės ir medinės
grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tolygus ir be dulkių ar kitų
medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Įsitikinkite, kad pagrindas yra
tinkamas montuojamam parketui. Prieš klijavimą pašalinkite cemento
plėvelę, pvz., šlifuodami ir nusiurbdami dulkes. Jei reikia, betono
paviršius gali būti išlygintas tinkamu „Kiilto“ išlyginamuoju mišiniu.
Betono paviršiaus ir išlyginamojo mišinio sukibimo stipris turi būti
mažiausiai 1,5 N/mm². Jei klijuojama ant plokštės, rekomenduojame
naudoti min. 9 mm arba panašią faneros plokštę. Visada laikykitės
parketo gamintojo instrukcijų ir visų taikomų nacionalinių reglamentų
bei normų (pvz., Suomijoje „SisäRYL 2013“). Elastingi klijai sumažina
pagrindo įtempimą, kurį sąlygoja drėgmės judėjimas medienoje, tačiau
suteikia matmenų variacijos galimybę.

Darbus reikia atlikti įprastoje kambario temperatūroje ir esant įprastai
drėgmei. Leiskite parketo plokštėms ir klijams prisitaikyti prie įprastos
kambario temperatūros ir drėgmės. Tepkite klijus tolygiai grublėta
mentele ant paviršiaus, kurį galima padengti parketu per apyt. 30 min.
Tvirtai prispauskite parketą prie pagrindo.  Patikrinkite, ar blogoji
parketo pusė yra pilnai padengta klijais. Negalima klijuoti įlaidų. Palikite
10–15 mm tarpą tarp tvirtų konstrukcijų, pvz. sienų ir parketo. Šlifuoti
ir lakuoti rekomenduojama ne anksčiau nei po 24–48 val. po
sumontavimo, priklausomai nuo vyraujančių sąlygų. Šviežios klijų
dėmės gali būti pašalinamos vaitspiritu. Sukietėjusius klijus galima
nuvalyti tik mechaniniu būdu.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.  Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei

betonas: maks. 3,0 w-% arba 80 % RH
medis: 8–12 %

GRINDŲ PAGRINDO

apytikr. 30 min. (+20 °C, 50 % RH)ATVIRAS LAIKAS

+18–25 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

Dėl montavimo ir naudojimo sąlygų žr.
nacionalines bei parketo gamintojo
instrukcijas.

DARBINĖS SĄLYGOS

tiksotropinė pastaKONSISTENCIJA

užšąlaATSPARUMAS ŠALČIUI

apytikr. 1,7 m²/l, apyt. 1,0 kg/m 2PADENGIMAS

Apytikr. 1,7 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

modifikuotas sililo polimeras (SMP)RIŠIKLIO RŪŠIS

10 l / 17 kgPAKUOTĖS DYDŽIAI

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai
virš +1 °C, 9 mėn. Po ilgo saugojimo prieš
naudojant išmaišyti.  Atidaryta pakuotė turi
būti sunaudota per 2–3 dienas.

SANDĖLIAVIMAS
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produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios
nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl
negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti
tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo
instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines
pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie
produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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