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Soudal

Sukurk atei !
"Soudal" yra šeimos kompanija, kurią po 50 metų egzistavimo vis dar valdo
jos įkūrėjas Vic Swerts.
Regioninis silikono
gamintojas greitai tapo
pasauliniu eksportuotoju
specialių cheminių
medžiagų, tokių kaip
klijai, herme kai,
poliuretano putos, ir
techniniai aerozoliai ek
profesionalams, ek
mėgėjams.
"Soudal" produktai yra
parduodami daugiau nei
110 pasaulio šalių ir yra
žinomi prekių ženklai
tarptau nės statybos
sektoriuje.
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Soudal grindų klijai

Pradininkas hibridinių
parke nių klijų srityje
Žymiai tvirtesni parketo klijai ser ﬁkuo EC1 Plus
Soudal inves cijos ir nuola nės pastangos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje
leidžia jai visada bū novatoriška ir prisitaiky prie rinkos tendencijų. Beveik
prieš 15 metų elas niai MS Polimero® buvo sukur Soudal laboratorijose.
Todėl MS-30P prekės ženklas buvo pirmasis rinkoje vienu iš pirmųjų grindų
dangų hibridinių klijų. MS-30P yra 100% be vandens ir be rpiklių, puikiai
pritaiky universaliam naudojimui. Beveik visų rūšių grindų danga gali bū
priklijuota prie daugybės pagrindų, įskaitant esamą išlyginamajį sluoksnį,
paprastai be išanks nio apdorojimo. Šių klijų elas ngumas padėjo op maliai
paskirsty medienos tempimo jėgas ant pagrindo. MS-30P tai bekvapiais ir
mažos emisijos; tuo metu jie gavo labiausiai reikalaujamą "Emicode" e ketę,
ty EC1R.
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Soudal grindų klijai

Sprendimas visų parketų
pų, nepriklausomai koks
yra pagrindas
Yra daugybė grindų dangų pų, skir ngos sudė es ir dydžių. Jei prie to
pridėsite platų įvairių grindų pagrindų spektrą, gausite daugybę derinių,
kuriems paprastai reikia nkamo klijavimo metodo. Esant plačiam grindų
dangų asor mentui, Soudal už krina ne k pa kimą atsakymą į šiuos
didelius iššūkius, bet taip pat papildo sprendimais ( išanks niam paviršių
paruošimui ir apdailai).
Hibridiniai grindų klijai
Nauji MS-20 Plus, MS-30 Plus ir
SMX®-30 Plus klijai yra aukštos
kokybės, medių grindų dangų klijai,
kurie profesionalams suteikia puikų
pritaikymą, greitą naudojimą ir
didelį tvirtumą. Visi trys turi EC1
Plus ser ﬁkatus, tai yra
griežčiausia išmetamų lakiųjų
organinių junginių dalis. Vienas iš
didžiausių šių klijų pranašumų yra
jų 100% bevandenė sudė s, todėl
jie ypač nka medienos rūšims,
kurios yra labai jautrios drėgmei.

Klijavimas juostelėmis
Parketo kijų grupę papildo dveji
klijai klijuo juostelėmis: MS-25P
ir SMX-15P.

Abu jie yra hibridiniai polimerai,
kurie turi daugybę žinomų
privalumų, įskaitant ir tai, kad
dirbant naudojamas pistoletas ir
darbai atliekami saugiai ir švariai.

Ki grindų klijai
Soudal parketo klijų asor mentas
taip pat apima dviejų komponentų
PU klijus (PU-20P), alkoholio
pagrindo klijus (SV-15P) ir puikius
dispersinius klijus (DS-10P).
Dėka šio išplėsto asor mento
Soudal gali pasiūly nkamą
sprendimą kiekvienai
pageidaujamai programai.

Paruošimas prieš klijavimą
atlieka lemiamą vaidmenį
kokybiškam suklijavimui.

Gali bū neišvengiama iš anksto
tinkamai apdoro kai kuriuos
paviršius. WBPR-11P Paviršiaus
grunto produktai, skir akytoms
grindims, WBPR-21P giluminis
gruntas mažiau stabiliems, biriems
ir smėliuo ems paviršiams bei
EPR-31P epoksidinis sandariklis,
dviejų komponentų epoksidinės
dervos produktas, sudaran s an drėgmės barjerą būtų idealus
sprendimas. Savaime išsilyginan
medžiaga VE-50 idealiai nka
renovacijai.

Apdailos
grindų dangų Soudal
asor mentas taip pat apima PRO
30D medienos klijus, skirtus
laminatui ir laminuotai grindų
dangai. ParketSeal 12P parketo
herme kas jung ms ir tarpams
sandarin ). Soudal klijavimo
šukos (Nr.11 didelėms
parketlentėms, Nr3 smulkesnioms
lentoms) gali bū labai naudingos
nkamam parketo klijų
naudojimui. Nesukietėjusius klijų
likučius galima pašalin naudojant
"Swipex" servetėles. Grindjuosčių
klijavimui rekomenduojame Fix
ALL® High Tack arba Montage Pro
140.
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Hibridiniai parketo klijai

Plus Saugi aplinka
SMX®-30 Plus, MS-20 Plus ir MS-30 Plus yra pirmaujantys Soudаl grindų klijai.
Šie trys aukštos kokybės medinių grindų hibridiniai klijai nusipelno visiško
profesionalų pasi kėjimo: jiems būdingas greitas naudojimas ir kietėjimas,
aukštas tvirtumas ir universalus panaudojimas. Jie visi a nka elas nių klijų (EN14293) ir ISO
17178: 2013 Europos standartą. Tai leidžia op malų naudojimą ir paprastumą, susijusį su labai
mažu VOC kiekiu, todėl jiems buvo suteiktas EC1 Plus ser ﬁkatas. Vienu žodžiu, šis trio nustato
naujus standartus elas ngų grindų klijų srityje.
Renkan s parketo klijus, vis
svarbesnis yra poveikis aplinkai
ir oro kokybei. Soudal
visapusiškai investuoja į
mokslinius tyrimus ir plėtrą ir
yra vienas pirmųjų parketo
klijų gamintojų, pateikiančių
rinkai tris EC1 Plus
ser ﬁkuotus medienos grindų
klijus.

PARKETО KLIJAI

GEV EMICODE EC1 Plus
• GEV: Grindų produktų, klijų ir statybinių gaminių išmetamųjų
teršalų kontrolės organizacija.
• LOJ (lakieji organiniai junginiai): lakieji organiniai junginiai,
medžiagos, kurios gali išgaruo kambario temperatūroje (pvz.,
organiniai rpikliai, plas ﬁkatoriai ...). Jie turi neigiamos įtakos
sveikatai ir gerovei, priklausomai nuo LOJ kiekio.
• LOJ iden ﬁkavimas gaminiuose atliekamas naudojant aukštos
kokybės analizės metodus akredituotose laboratorijose, tokiose
kaip dujų chromatograﬁja ir masių spektrometrija.
• EMICODE klasiﬁkacija grindžiama bendraisiais LOJ: EC1. Daugiau
- EC1 - EC2 (nuo mažiausios iki didžiausios koncentracijos)

Savybės / naudojamo sri s
Lengvai apkraunama maždaug po 8 val.
Šlifavimas po mažiausiai 24 valandų
Idealiai nka klijuo daugiasluoksnį parketą (ne daugiau kaip 200 mm pločio) ir
siaurą masyvo parketo grindis (maksimalus plo s 150 mm)

Lengvai apkraukama maždaug po 3 val.
Šlifavimas po apy kriai po 16 val.
Idealiai nka klijuo masyvo parketą (maks. 180 mm pločio) ir daugiasluoksnį
parketą (maks. 240 mm pločio)

Lengvai apkraukama maždaug po 2 val.
Šlifavimas po apy ksl. Po 12 valandų
Idealiai nka klijuo plačiam masyvo parketui (maks. 200 mm pločio) ir platčiam
daugiasluoksniam parketui (maksimalus plo s 280 mm)
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Hibridiniai parketo klijai

SMX®-30 Plus viskas galioje
Šie universalūs ir elas ngi parketo klijai pasižymi ilgu atviru laiku
(40-45 minučių) labai greitai sukimba ir greitai kietėja ir parketą
galima šlifuo . Po keturių valandų šie klijai jau turi didelį sukibimo ir
atsparumo savybes. Todėl SMX®-30 Plus klijai idealiai nka klijuo
kietą parketą (maks. 200 mm pločio, min 16 mm storio), mozaikos
parketą ir laminatą, taip pat egzo nę medieną. Jie taip pat gali bū
naudojami daugiasluoksniam parketui (maks. 280 mm pločio, min
16 mm storio). Naudojami absorbuojan ems ar
neabsorbuojan ems paviršiams (pvz., esančioms dangoms) ir
šildomoms grindims. A nka standartus EN14293 ir ISO 17178:
2013.

Techninės charakteris kos
• Paruoš naudo
• Išeiga: 800-1,200 g / m²,
priklausomai nuo klijuojamo
pagrindo ir šukų
• Spalva: šviesusis ąžuolas
• SMX® polimerų bazė
• Atviras laikas: 40-45 minutės
• Kietėjimo sistema: cheminis
kietėjimas
• Lengvai apkraunama maždaug
po 2 valandų
• Šlifavimas po maždaug 12
valandų
• Be vandens
• Msyvo parketas: maks. 200
mm pločio, min. 16 mm storio
• Daugiasluoksnis parketas:

maks. 280 mm pločio, min. 16
mm storio
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Hibridiniai parketo klijai

«Soudal kuria naujus produktus, daugiausia
dėmesio skiriant jų pridė nei vertei žmogui ir
aplinkai»
MS-30 Plus,
universaliausi
Naudojami klijuo masyvo parketą (maks.

Techninės charakteris kos

180 mm pločio, min 15 mm storio),

• Paruošti naudo

mozaikinį parketą ir laminatą, taip pat

• Išeiga: 800-1,200 g / m², priklausomai

egzo nes medienas. Taip pat gali bū

nuo klijuojamo pagrindo ir šukų

naudojamas daugiasluoksniam parketui

• Spalva: šviesiai ruda

(maks. 240 mm pločio, mažiausiai 15 mm

• MS-Polymer® pagrindas

storio). Naudojamas absorbuojančioms arba

• Atviras laikas: 25-30 minučių

neabsorbuojančioms medžiagoms ir kartu

• Kietėjimo sistema: cheminis kietėjimas

su grindų šildymu. A

• Lengvai apkraunama maždaug po 3

nka standartus

EN14293 ir ISO 17178: 2013.

valandų
• Šlifavimas maždaug po 16 valandų
• Nėra vandens, rpiklių ir izocianatų
• Masyvo parketas: maks. 180 mm pločio,
min. storis 14 mm
• Daugiasluoksnis parketas: maks. 240 mm
pločio, min. storis 14 mm

MS-20 Plus,
daugiasluoksniо
parketо specialistas
Naudojamas specialiai parketo grindų,

Techninės charakteris kos

daugiasluoksnio parketo (max 200 mm

• Paruošta naudo

pločio, min 14 mm storio) klijavimui, visų

• Išeiga: 800-1,200 g / m², priklausomai

pų medienai. Taip pat galima naudo

nuo priklijuojamo pagrindo ir šukų.

masyvo parketui (maks. 150 mm pločio, min

• Spalva: šviesiai ruda

12 mm storio). Naudojamas

• MS-Polymer® pagrindas

absorbuojančioms arba

• Atviras laikas: 25-30 minučių

neabsorbuojančioms medžiagoms ir kartu

• Kietėjimo sistema: cheminis kietėjimas

su grindų šildymu. A

• Lengvai apkraunama maždaug po 8

nka standartus

EN14293 ir ISO 17178: 2013.

valandų
• Šlifavimas po mažiausiai po 24 valandų
• Be vandens, rpiklių ir izocianatų
• Masyvo parketas: maks. 150 mm pločio,
min. 12 mm storio
• Daugiasluoksnis parketas: maks. 200
mm pločio, min. 14 mm storio
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Ki grindų klijai

Tinkamas kiekvieno
klijavimo sprendimas

DS-10P
dispersiniai
klijai

SV-15P
alkoholiniai
medienos klijai

PU-20P
Dviejų komponentų
parketo klijai

DS-10P Floor Adhesive yra dispersiniai

SV-15P Alkoholiniai paruoš

PU-20P PU yra dviejų komponentų

klijai be rpiklių, naudojami įvairioms

naudojimui parketo klijai su rpikliais,

poliuretano klijai, kurių sudėtyje nėra

medienos rūšims, pvz., mozaikos

kurių pagrindą sudaro sinte nės

vandens ir rpiklių, ypač nkami

parketui, laminato grindys (iki 250 x 50

dervos. Ypač nka pastatų interjere

klijavimui pastatų viduje mozaikiniam

mm) pastatų viduje klijuo . Jie taip pat

klijuo mažų matmenų daugybę

parketui, medinėms grindims ,

medžių rūšių pvz., mozaikinį parketą,

daugiasluoksniam parketui ir

nka naudo juodgrindėms, medžio
drožlių plokštėms arba OSB plokštėms

parketą arba laminatą (iki 250 x 50

laminuotam parketui (maksimalus

(kartu su vinimis) klijuo .

mm). Šie parketo klijai gali bū

plo s 140 mm). Jis gali bū

Naudojami specialiai mažų matmenų

naudojami ant sugeriančių paviršių,

naudojamas prie akyto, ek ne akyto

mozaikos ir laminato parketo

tokių kaip cemento grindys, betono

pagrindo, taip pat šildomose

klijavimui, minkštos natūralios

grindys ir išlyginamieji sluoksniai, arba

medienos rūšių ant poringų paviršių

juodgrindėms iš medžio, ar OSB.

grindyse.
Techninės charakteris kos

klijavimui (kartu su vinimis).

Naudojamas specialiai klijuo

• A ir komponento B komponentų

Techninės charakteris kos

mozaikinį parketą, laminatą arba

maišymas tarp ﬁksuotu mišinio

• Paruoš naudo

laminuotą grindų dangą ir paruoštą

santykiu.

• Išeiga: 800-1000 g / m², priklausomai

daugiasluoksnį parketą (mažų

• Išeiga: 800-1000 g / m²,

nuo priklijuojamo pagrindo ir šukės

priklausomai nuo pagrindo ir šukų.

• Spalva: šviesiai ruda arba tamsiai

matmenų)
Techninės charakteris kos

ruda

• Paruoš naudo

• Pagrindas: dvikomponen s

• Pagrindas Vinilacetatas / e leno

• Išeiga: 800-1000 g / m², priklausomai

poliuretanas.

• Spalva: šviesiai ruda.

homopolimerai

nuo pagrindo ir pritvir ntos šukos

• atviras laikas: 60-70 minučių

• Atviras laikas: 30-45 min.

• Spalva: šviesiai ruda

• Kietėjimo sistema: cheminis

• Kietėjimo sistema: ﬁzinė džiovinimas.

• Pagrindas: Vinyl polyacetate ir

kietėjimas

• Mažas vandens kiekis.

sinte nės dervos

• Sudėtyje nėra vandens

• Lengvai apkraunama maždaug po 24

• Atviras laikas: 5-10 minučių

• Lengvai apkraunama maždaug po

valandų.

• Kietėjimo sistema: ﬁzinė džiūvimas

24 valandų

• Sudėtyje nėra vandens • lengvas

• Šlifavimas po 48 valandų

• Šlifavimas po 48 valandų.

darbas po 24 valandų
• Šlifavimas po 48 valandų
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Klijavimas juostelėmis

Juostelėmis? Čia taip pat
nkamas pasirinkimas!
Techninės charakteris kos
• Paruošta naudo
SMX-15P yra vienkomponenčiai,

• Išeiga: iki 2 m² 600 ml,

atsparūs susidėvėjimui, elas ngi,

priklausomai nuo pagrindo

vienkomponenčiai hibridiniai klijai,

• Spalva: ruda

naudojami juodlenčių, parketo su

• SMX® Polimerų bazė

„spynele" 15-18 mm storio ir iki 180

• Atviras laikas: apy ksliai. 15 min.

mm pločio klijavimui. Parketo

• Kietėjimo sistema: cheminis

klijavimui su garsą slopinančia

kietėjimas

membrana. Tiesioginis klijavimas ant

• Lengvai apkraunama maždaug po

visų pų paviršių, tokių kaip

24-48 valandų

išlyginamasis sluoksnis, metalo lakštai,

• Šlifavimas po 48 valandų

grindys, plytelės ir . SMX-15P taip pat

• Daugiasluoksnis parketas: maks.

nka klijuo dekoratyvinius elementus,

200 mm pločio

pagamintus iš medienos ar metalų

Techninės charakteris kos
• Paruošta naudo
MS-25P yra neutralūs , tvir ir

• Išeiga: iki 2 m² 600 ml,

pastoviai elas ngi klijai MS-polimero®

priklausomai nuo pagrindo

pagrindu, naudojami parketui su

• Spalva: juoda

„spynele“ klijuo . Idealiai nka masyvo

• MS-Polymer® pagrindas

parketui, kurio storis nuo 15 mm iki 18

• Atviras laikas: apy ksliai. 15 min.

mm, plačioms lentoms iki 160 mm,

• Kietėjimo sistema: cheminis

laminatui ar kompoziciniam parketui.

kietėjimas
• Lengvai apkraunama maždaug po
24-48 valandų
• Šlifavimas po 48 valandų
• Masyvo parketas: maks. 160 mm
pločio
• Daugiasluoksnis parketas: maks.
220 mm pločio
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Paviršiaus paruošimas ir apdaila

Bū na kokybė
Medžiagų naudojamų išanks niam paviršių paruošimui ir apdailai kokybė taip pat yra bū na
siekiant už krin op malų parketo klijavimą. Štai kodėl Soudal planuoja kokybiškų produktų
asor mentą, kuris prisideda prie ilgalaikio priklijavimo proceso ir apdailai.

WBPR-11P paviršiaus gruntas sudėtyje
neturin s rpiklių, naudojamas

WBPR-21P Deep Primer yra gruntas be
rpiklių, skirtas smėliuotam (silpnam)

absorbuojančių ir neabsorbuojančių

ar drėgmei nejautriam mineraliniam

EPR-31P epoksidinis sandariklis tai
dviejų komponentų epoksidinis
gruntas, kuris sudaro vandeniui

neorganinių substratų, nejautrių

pagrindui. Jis taip pat gali bū

nelaidų sluoksnį ir gali bū

drėgmei (pvz., cemento pagrindu,

naudojamas kartu su VE-50. Veikia kaip

naudojamas siekiant kontroliuo

betono plokštėmis, kalcio sulfato
paviršiams (anhidratu) ) ir savainžme

ﬁksatorius.
Techninės charakteris kos

betono arba cemento grindyse. Taip

išsilyginan ems paviršiams). WBPR-

• Džiūvimo laikas 21 ° C ir 50% RH:

pat nka netvariems (smėlingiems ar

11P paviršiaus gruntas taip pat

- 15-30 minučių cemen niams

silpniems) ir išsilyginan ems

naudojamas įvairių drėgmei nejautrių

substratams ir VE 50

pagrindams, taip pat medienos,

mineralinių pagrindų ir ne mineralinių

- 30-60 minučių mažai poringiems

V100, keraminių plytelių ir metalinių

drėgmei jautrių substratų, tokių kaip

paviršiams

substratų apdorojimui.
Techninės charakteris kos

kapiliarų kilimą ar liku nę drėgmę

aglomeruotų plokščių, medinių grindų

- maždaug 12-24 valandos kalcio

(kartu su VE-50).

sulfato pagrindui (anhidratui)

• Vandeniui atsparus barjeras nuo
kapiliarų ar liku nės drėgmės betono

Techninės charakteris kos

• Paruoš naudo

• Džiūvimo laikas 21 ° C ir 50% RH:

• Išeiga: 100-200 ml / m², priklausomai

arba cemento grindyse (ne daugiau

- 15-30 minučių cemen niams ir

nuo naudojamo įrankio

kaip 7% betoninėms grindims, 5%

išsilyginamiesiems pagrindams

• Spalva: balta

anhidritų grindims).

- 30-60 minučių mažai poringoms

• Pagrindas: poliakrilatas

• A komponento ir B komponento

medžiagoms

• Ribotas medžiagos įsiskverbimas

mišinys ﬁksuoto mišinio santykiu.

- maždaug. 4 val. mediniams

• Fizinis džiūvimas

• Išeiga: 400-500 g / m², priklausomai

paviršiams

• Išdžiūvęs skaidrus

nuo substrato ir naudojamo įrankio.

- maždaug. 4-12 valandų neporė ems

• Spalva: šviesiai geltona.

paviršiams

• Pagrindas: dviejų komponentų

- maždaug. 12-24 valandų kalcio sulfato

epoksidas.

(anhidrito) substratai

• Atsparus dilimui ir chemikatams

• Paruoš naudojimui

• Cheminė reakcija

• Išeiga: 100-200 ml / m²

• Geras sukibimas
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Paviršiaus paruošimas ir apdaila

VE-50
Išlyginimo produktas
VE-50 yra patobulintas cemento ir
sinte nių medžiagų pagrindu
pagamintas išsilyginan s produktas,
turin s puikias savaime išsilyginančias
savybes. Jis idealiai nka paviršiaus,
kurių storis neviršija maks. 15 mm,
išlyginimui.
Techninės charakteris kos
• VE-50 paruoštas montavimui po:
- 3 valandų PVC, grindų dangoms ir
gumai
- 24 val. linoleumui, kamščiui ir
parketui.
• Atviras laikas: apy ksliai. 20 minučių
• Maišymo santykis: apy ksliai. 5,5
litro vandens / 25 kg išlyginimo

PRO 30D Klijai
plaukiojančiam
parketui

Fix ALL®
High Tack

PRO 30D yra paruoš naudojimui

kokybės, vienkomponen nis,

Fix ALL High Tack yra aukštos

dispersiniai, greitai džiūstantys,

neutralus elas ngas klijuojan s

atsparūs vandeniui plaukiojančio

herme kas, kurio sukibimas su labai

parketo klijai. Jie idealiai nka klijuo

aukštu pradiniu polimeru. Šis lipnus

plaukiojančių grindų ir laminato grindų

sandariklis taip pat yra ser ﬁkuotas

sujungimus.

EC1 Plus ir KOMO. Fix ALL High Tack

Techninės charakteris kos
• Spalva: balta
• Išdžiūvę skaidrūs
• Išeiga: 25-30 g / m
• Pagrindas: PVAC dispersija
• Fizinis džiūvimas
• Atsparumas vandeniui (D3)

puikiai nka klijuo grindjuostes.
Techninės charakteris kos
• Didelė pradinė klijavimo jėga
• Greitai kietėja
• S pri klijavimo jėga sukietėjus
• Sukietėjęs labai tvirtas ir elas ngas
• Dažomas dažais vandens pagrindu
• Atsparus UV spindulių ir orų
poveikiui

produkto VE-50

• Sudėtyje neturi izocianatų ir

• Išeiga: apy ksliai. 1,6 kg / m² vienam

silikonų

mm sluoksnio storiui

• Gerai limpa prie šlapių paviršių

• Pagrindas: cementas
• Išsilygina po: priklausomai nuo
sluoksnio storio po maždaug 1
valandos
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Paviršiaus paruošimas ir apdaila

Swipex

Soudal pistoletai

Montage Pro 140 yra paruoš naudo ,

Didelės servetėlės rankų, įrankiių ir

• Rankinis pistoletas 600 ml.

labai s priai klijuojatys, vandens

paviršių valymui.

Montage Pro 140

• Juodas skeleto pistoletas, skirtas

pagrindo, universalųs montavimo

310 ml kasetėms. Labai tvirtas. Nėra

klijais, turintys puikų pradinį sukibimą

iner nio produkto ištekėjimo.

ir aukštą s prį. Ypač nkami
grindjuosčių klijavimui
Techninės charakteris kos
• Džiūvimo laikas: 24-48 val.
• Spalva: balta.
• Pradinis sukibimas: 140 kg / m²
(plokščia klijavimas).
• Tepami vienoje pusėje.
• Ekologiški, be rpiklių.
• Pagrindas: akrilas.
• Fizinis džiūvimas
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Paviršiaus paruošimas ir apdaila
Techninės charakteris kos
• Rekomenduojamas: siūlės storis = jung es plo s
Aukščiausios kokybės, neturin s
rpiklių poliakrilatopagrindo, parketo

• Spalva: klevo, pušies, šviesaus ąžuolo, ąžuolo, vyšnios,
raudonmedžio

herme kas. Jis idealiai nka

• bekvapis

sandarinimui parketo ir laminato

• pagrindas: akrilo dispersija

grindyse, jung ms tarp parketo grindų,

• ﬁzinis džiūvimas

grindjuosčių ir sienų bei medinių

• gali bū dažomas arba lakuojamas daugeliu parketo lakais

grindų sandarinimui.

Spalvos

Šviesus ąžuolas

Ąžuolas

Klevas

Vyšnia

Raudonmedis

Skaidrus
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Naudojimo lentelė

Parketo klijų pasirinkimas
pagal parketo pą
PARKETO TIPAS
Pagrindas (mozaika, medžio
drožlių plokštės ...)
Medžio masyvas
VIETINIAI 1 Europos ąžuolas, europinis
klevas, eglė, kaštonas ...

(maks.
120 mm
pločio)

Jautrus drėgmei 1 beržas, bukas,
amerikos raudonasis ąžuolas,
amerikos klevas, vyšnia ...

SPYGLIUOČIŲ 1 pušis, eglė, europos
maumedis, škotų pušis ...
Egzo nė, tropinė mediena 1
afrormosia (afrikos kas), afzelia
(afrikinė afzelija), ipe (septynlapis
balamedis), moabis, kas ...

(maks.
140 mm
pločio)

(maks.
160 mm
pločio)

(maks.
140 mm
pločio)

(maks.
160 mm
pločio)

(maks.
140 mm
pločio)

(maks.
160 mm
pločio)

(maks.
150 mm
pločio)

(maks.
160 mm
pločio)

Daugiasluoksnis parketas
Plaukiojan s parketas
Dengtas parketas Smulkus bambuko
parketas

(maks.
200 mm
pločio)

(kartu
su
vinimis)

(kartu
su
vinimis)

(maks.
280 mm
pločio)

(maks.
180 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
140 mm
pločio)

BAMBUKO "MASYVAS" 1

Laminuotas parketas/ Burgundy

(maks.
150 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
180 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
180 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
180 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(maks.
240 mm
pločio)

(maks.
200 mm
pločio)

(kartu
su
vinimis)

Mozaika (kaip pagrindas)
Mozaika (kaip apdailos grindys)
Minkšta mediena

= Geriausias pasirinkimas, taikomas be grunto
1

Lentos storis visada mažiausiai 10% pločio.

2

Tam kromis sąlygomis pa krinkite naujus duomenų lapų versijas.

= Galima kai kuriais atvejais 2

= Negalimas
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Naudojimo lentelė

Parketo klijavimas ir grunto
pagrindui parinkimas
PAVIRŠIUS

Cemen nis
išlyginamasis

Be grindų šildymo

Betonas
Su grindų šildymu

Anhidrido

Be grindų šildymo
Su grindų šildymu

Išlyginamasis

(kartu
su
vinimis)

Parketo pagrindas

Grindinys
Milteliniai / smėliuo / birūs paviršiai
Medinės juodlentės (reikalaujama k tvirtos lentos,
ne mažesnės kaip 20 mm storio, tarpinės grindys (pvz., OSB lapai)

= Geriausias pasirinkimas, naudojama be grunto

= Negalimas
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UAB Soudal
Kaimelio g. 13
LT-07100 Vilnius
Tel.: 8 5 272 2702
8 5 230 0190
www.soudal.lt

