
   

 

 

 

Stipraus sukibimo klijai  
Okatmos® star 120 
 

 

 greitas pradinis sukibimas  
 ilgas darbo laikas 
 lengvas klijų tepimas  
 antimikrobinės savybės  
 mažas emisijos kiekis – ekologiški klijai  
 gera oro kokybė patalpoje  

 

Aprašymas 
Klijai su labai mažu emisijos kiekiu, skirti  klijuoti vinilinėms lentelėms, PVC dangoms,  

lygaus pagrindo korėtoms PVC dangoms, guminio pagrindo tekstilinėms dangoms ir austo 

bitumo dangoms.Tinka naudojimui su grindų šildymo sistema.  
 
Pagrindo paruošimas 
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, be dulkių ir riebalų. Pagrindo drėgmės lygis iki 

3% santykinės drėgmės. Esant pagrindo nelygumams naudokite savaime išsilyginantį 

mišinį Kiesel Servofix FG (0-10mm), po 3 val. galima pradėti dangų klijavimo procesą. 

Dulkių pašalinimui ir pagrindui padengti kuris sugeria didelį kiekį drėgmės, naudokite 

Kiesel Okamul EG 20 arba Okamul PU-V schnell gruntą. Ir per 48 valandas užbaikite 

dangų klijavimo procesą. 
 

Klijavimo procesas 
 - Grindų danga prieš klijavimą turi būti palaikyta patalpoje apie 12 val, kad susivienodintų 

patalpos ir dangos drėgmės ir temperatūros. 

 - Prieš klijuojant, gerai išmaišykite Okatmos® star 120 klijus.  

 - Reikiamo dydžio dantyta mentele tolygiai ištpekite pagrindą klijais (venkite nereikalingo 

klijų storio, tolygiai tepkite mentelę laikydami 45 laipsnių kampu). 

 - Tolygiai prispauskite (guldydami lentelę nuo vieno šono, siekiant išvengti oro burbulų 

susidarymo po danga) visą lentelę ir trinkite ją prie paviršiaus nuo vidurio į kraštus. 

- Prieš klijuojant standžią dangą arba dangą kuri turi būti palenkta, leiskite išteptiems  

klijams džiūti apie 15 min. 

 - Grindų dangą kuri turi įtempimus, iškilę kraštai, susidariusios bangos reikia prispausti 

svoriais iki galutinio dangos sukibimo su pagrindu.  

 - Padidintos drėgmės patalpose yra rekomenduojamas dangos sujungimo vietų 

suvirinimas. 

 - Grindų siūlių apdirbimas (virinimas) galimas po 24 val. 

 - Klijų perteklių nuvalykite vandeniu sudrėkinta servetėle.  

 - Džiūstant klijams, venkite tiesioginių saulės spindulių ir šalto oro srovių.  

  - Panaudojus reikiamą klijų kiekį iš kibiro, likusį klijų kiekį kibire uždenkite plėvele. 

 - Laikykitės parketo gamintojų rekomendacijų. 

 - Vengti bereikalingo kontakto su oda.  

 - Saugoti nuo vaikų.  

 - Vandenį, kuriuo buvo plaunami įrankiai, galima išpilti į kanalizaciją.  

 

 

 



 

 

Specifikacija 

Gamintojas 
 

Kiesel (Vokietija) 

Spalva 
 

kreminė - balta 

Naudojimas 
 

vidaus darbai 

Minimali grindų temperatūra 
 

+17 °C  

  Išeiga 
 

mentelės: TKB A2/TKB A3 - ~ 300-350 g/m² 

Džiovinimo laikas (kietėjimo laikas) 
 

apie 10 - 15 min. 

Darbo laikas  
 

apie 30 min. po kietėjimo 

Galima vaikščioti* 
 

po 24 val 

Galutinis apdirbimas* 
 

po 72 val 

Šildomos grindys 
 

tinka 

GISCODE 
 

D 1 pagal TRGS 610 

Laikymas neatidarytas gali būti laikomas apie 12 mėn.  

 +10-+20C šiltoje, sausoje patalpoje 
 

* apie +20 °C ir  65%  sąlyginiai drėgmei 

   
Pakavimas  
Pakuotė Produkto numeris EAN 

33 x 18 kg plastikinis kibiras 80150 4015705801506 
 

33 x 14 kg plastikinis kibiras 49076 4015705490762 

 

  
Daugiau informacijos – www.kiesel.lt 
Produkcijos užsakymas : 
tel. +370 630 60066 
E.paštas - info@kiesel.lt 
 
 
 
  


