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Grindų klijai, tinkami daugeliui 
PVC dangų (su pagrindu ar be jo), 
kai kurių rūšių linoleumui ir 
tekstilinėms grindų dangoms 
klijuoti. Tinka poliolefino 
dangoms su gruntuotu pagrindu. 

 

• Greitai prilimpantys grindų klijai. 

• Lengvai tepami ant paviršiaus. 

• Tinka šildomosioms grindims. 

• Sudėtyje nėra alkilfenolio 

etoksilatų ar lakių tirpiklių. 

 

 TECHNINIAI DUOMENYS  
 
Pagrindas: akrilo kopolimero dispersija. 
Spalva: pilkšvai balta. 
Skiediklis: vanduo. 
Konsistencija: tiksotropiniai. 
Tankis: apie 1340 kg/m3. 
Sausųjų medžiagų dalis: apie 72 %. 
Klampumas: apie 60 000 mPa, matuojant „Brookfield RVT“ 
matuokliu prie 25º C, 6 rotorių, 10 aps./min.  
Pliūpsnio temperatūra: nėra. 
pH: apie 7,3. 

 
 

DARBO SĄLYGOS 
 
Klijavimo temperatūra: nuo +18°C iki +23°C prie 20–70 
% santykinio drėgnio. 
Maišymas: išmaišykite prieš naudodami. 
Įrankiai: dantyta mentelė, pvz., Casco kieta metalinė 
mentelė 6108, 6118 arba 6121. 
Išeiga: 1 litras / 3-6 m2. 
Klijavimo trukmė: drėgnojo klijavimo fazė apie 0–30 
minučių; kontaktinio klijavimo fazė – 30-60 minučių (gali 
būti karščiu aktyvuota iki 90 minučių), priklausomai nuo  
paviršiaus sugėrimo savybių, temperatūros ir santykinio 
drėgnio. 
Atsparumas: labai atsparūs karščiui ir šviesai. 
Tinka naudoti: ne trumpiau nei 12 mėnesių, jei laikoma 
ne žemesnėje kaip +10º C temperatūroje gerai uždarytose 
pakuotėse. Negalima laikyti žemesnėje kaip 0º C ir 
aukštesnėje kaip 30º C temperatūroje. 
 
 
 

Medžiaga Sugeriantis 
pagrindas 

Nesugeriantis 
pagrindas 

Homogeniškas 
PVC 

4-5 m2/l 5-6 m2/l 

Vinilas su 
pagrindu 

4-5 m2/l 5-6 m2/l 

Poliolefinas  4-5 m2/l 5-6 m2/l 
Tekstilė 3-3,5 m2/l 3-3,5 m2/l 
Linoleumas 3-3,5 m2/l 3-3,5 m2/l 
 
 
APLINKOS APSAUGOS ASPEKTAI 
Nurodymai dėl tvarkymo ir valymo 
 
Dirbant su klijais reikia laikytis švaros, dirbti tvarkingai ir 
sistemingai, kad išvengtumėte bereikalingo klijų 
išsiliejimo. 
 
Klijams patekus ant odos, nuplaukite odą vandeniu ir 
muilu. 
 
Darbo įrankius plaukite vandeniu klijams dar neišdžiūvus. 
Išdžiūvusius klijus galima nuvalyti etanoliu. 
 
Daugiau informacijos rasite medžiagos saugos duomenų 
lapo skyreliuose „Klasifikavimas“, „Sudėtis“ ir „Savybės“. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS 
 
Prieš klijuojant užtikrinkite, kad pagrindas būtų sausas, 
lygus ir neapdulkėjęs. 



 
 

 
 

 

Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine 
patirtimi, todėl ji gali padėti vartotojui pasirinkti tinkamiausią gaminį ir darbo 
būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime 
prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms 
padarytą žalą ir už sugadintus daiktus, jei tai įvyko dėl mūsų gaminių 
trūkumų ar defektų. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos 
atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis 
neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto. 
 

 Sika Estonia OÜ 
Peterburi tee 101 
13812 Talinas, Estija 
+370 620 79854 
www.cascoadhesives.lt 
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KLIJAVIMAS 
 
Klijuojant dangas su šlifuota pagrindo puse, svarbu 
medžiagą visuomet pritvirtinti drėgnojoje fazėje, ir tokio 
tipo medžiagos klijavimo trukmė negali viršyti 30 minučių. 
Klojant linoleumą rekomenduojame naudoti CascoLin 
arba CascoLin Extra klijus. Linoleumas turėtų visuomet 
būti klijuojamas ant sugeriančio pagrindo drėgnuoju būdu. 
Betono drėgnumas negali viršyti 85 % santykinio drėgnio, 
o medžio drožlių plokščių – 8-12 %. 
 
GRINDYS 
ANT PORĖTŲ PAGRINDŲ 
 
1. Užtepkite klijus ant paviršiaus dantyta mentele (6108, 
6118 arba 6121). Klijų naudokite tik tiek, kiek reikia 
paviršiui įsigerti per nurodytą atvirąją pauzę. 
2. Dangą klijuokite iš karto arba truputį palaukę. 
Kruopščiai ištrinkite dangą, kad iš po jos pasišalintų oras 
ir būtų užtikrintas geras klijų kontaktas su danga. 
Geriausia tam naudoti kiliminėms dangoms skirtą volelį. 
3. Patikrinkite, ar danga visur gerai prilipo. 
 
ANT NEPORĖTŲ PAGRINDŲ 
 
Kai klijuojate ant neporėtų pagrindų, siekdami geriausių 
rezultatų sugeriantį 2-3 mm storio pagrindą išliekite 
naudodami mažai susitraukiantį ir gerai su pagrindu 
sukimbantį grindų lyginamąjį mišinį. Tokiu atveju grindų 
danga klijuojama drėgnuoju būdu – toks darbas 
saugesnis. Laikykitės nurodymų dėl klijavimo ant porėtų 
pagrindų. 
Jei aukščiau nurodytas būdas netinka, taikykite toliau 
aprašomą. Abiem atvejais svarbu, kad iš neporėto 
pagrindo išgaruotų kuo daugiau drėgmės. 
1. Užtepkite klijus dantyta mentele (6108, 6118 arba 
6121). 
2. Prispauskite dangą prie drėgnų klijų. Įsitikinkite, kad 
visas dangos paviršius įsigėręs klijais. Tada nuimkite 
dangą nuo paviršiaus ir leiskite klijų sluoksniui 5-15 
minučių džiūti. Vėl paklokite dangą arba užtepkite dar 
klijų, ir palaukite 15-25 minučių. Tuomet pritvirtinkite 
dangą prie pusiau išdžiūvusių klijų.  
3. Kruopščiai ištrinkite dangą, kad iš po jos pasišalintų 
oras ir būtų užtikrintas geras klijų kontaktas su danga. 
Geriausia tam naudoti kiliminėms dangoms skirtą volelį.  
Patikrinkite, ar danga visur gerai prilipo. 
Laikykitės medžiagos gamintojo nurodymų dėl 
temperatūros ir santykinio drėgnio. 

VALYMAS 
 
Neišdžiūvusius klijus galima nuplauti vandeniu. Beveik ar 
visai išdžiūvusius klijus galima nuvalyti specialiu valikliu ar 
spiritu. 
 
PAKUOTĖ 
 
10 litrų. 
 


