
   
 
Vieno komponento elastingi parketo klijai  

Bakit FPK  
· vieno komponento, paruošti naudojimui  
· be tirpiklių ir silikono – ekologiški klijai 
· su labai mažu emisijos lygiu - EMICODE EC 1Rplus   
· medinėms grindims  
· elastingi klijai 
· lengvai tepami ir gerai išlaiko mentelės dantelių formą  
· tinkami šildomoms grindims 
· su garso slopinimo savybėmis 
· silano pagrindu, be vandens – parketas nebrinksta 
   
 Aprašymas 
Be tirpiklių, vienkomponenčiai klijai elastiniam mozaikinio, dvisluoksnio ir trisluoksnio parketo 
klijavimui pagal standartą DIN EN 13489 (netinka masyvo lentų klijavimui) ant įgeriančių ir 
neįgeriančių betono, betono/cementino pagrindo grindų. Taip pat tinka garso izoliacijos klijavimui 
prie betono. Klijuodami dangą iš egzotinės medienos, pasitarkite su techniniu specialistu.  Klijai 
lengvai tepami dantyta mentele ir gerai išlaiko dantų griovelių formą kurių dėka danga patikimai 
prikimba prie grindų pagrindo. 
Daugelio grindų pagrindui, galima naudoti be grunto. Tarp suklijuoto parketo ir sienų turi būti 
paliktas tarpas iki 15 mm, parketo plėtimuisi.   
Klijų Kiesel Bakit privalumai:ekonomiškumas, ekologiškumas dirbant ir eksploatuojant, 
ilgaamžiškumas, aukšta kokybė. 
 
 Pagrindo paruošimas  
Pagrindas turi būti lygus, sausas ir švarus. Patikrintas ir atitikti VOB dalies C, DIN 18365 
standartą. Pagrindo ir dangos drėgmės kiekis turi būti išmatuotas prieš klijų naudojimą.  
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 PU-V schnell gruntą. Ir per 48 valandas užbaikite dangų klijavimo procesą. 
 
 Naudojimo procesas  
-  Atidarykite kibirą ir nuimkite apsauginę plėvelę ir, jei reikia, sukietėjusį viršutinį klijų sluoksnį. 
  - Klijus  „Bakit FPK“ tepkite su tinkamo dydžio dantelių mentele. Venkite nereikalingo klijų storio, 
tolygiai tepkite mentelę laikydami 45 laipsnių kampu. 
  - Grindų danga prieš klijavimą turi būti palaikyta patalpoje apie 12 val, kad susivienodintų 
patalpos ir dangos drėgmės ir temperatūros. 
  - Tepti tokį klijų kiekį, kurį galima padengti parketu per 30-40 minučių. 
  - Padėkite parketo elementą, išlyginkite jį ir gerai prispauskite. Įsitikinkite, kad parketo  elemento 
kita pusė turi pakankamai kontakto per visą plotą su klijais. 
  - Didelius parketo elementus (ilgis virš 2000 mm) rekomenduojama dėti ant išlyginto pagal DIN 
18202 (mažesnis nei 2 mm/m) pagrindo. 
  - Džiūstant klijams, venkite  tiesioginių saulės spindulių ir šalto oro srovių. 
 - Nurodytos mentelės matmenys yra rekomendacinio pobūdžio, galutinis pasirinkimas gali būti   
atliekamas tik objekte. 
 - Klijų likučiai nuo grindų dangos turi būti nedelsiant pašalinti „Bakit RT“ servetėle, nuplauti Bakit 
KR /vandenio tirpalu ir surinkti absorbuojančia servetėle. 
 - Panaudojus reikiamą klijų kiekį iš kibiro, likusį klijų kiekį kibire reikia uždengti plėvele. 
 - Laikykitės parketo gamintojų rekomendacijų. 
 
 



 
 
 
Specifikacija   
 Gamintojas Kiesel (Vokietija) 
  
 Spalva 
 

smėlio 

Minimali grindų temperatūra +15 °C (59 °F) 
  
  Svoris (pakuotė) 17 kg; 8 kg 

(tankis 1,66 g/cm² ) 
Darbo laikas  30 – 40 min. 

 
Išeiga dantyta mentelė: 

TKB B7: , 2-sluoksnių trumpas parketas iki 60 cm (DIN EN 
13489),  850-1050 g/m2. 
TKB B11: 3-sluoksnių parketas, parketo plotis mak. 22cm.  
Ilgis iki 230 cm (DIN EN 13489). 1050-1200 g/m2 
TKB B15: parketo grindų plokštės, 1200-1400 g/m2 
 

Parengtas šlifavimui* anksčiausiai po 48 val.  
  
Šildomos grindys tinka 

  
 Ypatingos savybės 
 

elastingi, su garsą sugeriančiu poveikiu. Gerai slopina įtampą 
tarp pagrindo ir grindų dangos.   

  Reikalavimai pagrindui 
 

drėgmė ≤ 4%, temperatūra ≥ 15°C.  

GISCODE RS 10 pagal TRGS 610 
  
EMICODE 
 

EC 1RPlus pagal GEV 

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 17 kg plastikinis kibiras 46051 4015705460512 

   
2 x 8 kg aliuminė tūbelė 46056 4015705460567 

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


