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Bona R848T 
Elastingi klijai medinėms grindims 

 

Techninių duomenų lapas 

Bona R848T yra patobulinta Bona R848 klijų versija. Tai vieno komponento silano pagrindo klijai, skirti 

klijuoti įvairias medines grindis, kurie, remiantis  ISO 17178 standartu yra elastingi. Kietėja vykstant cheminei 

reakcijai su drėgme. Klijai R848T stabilesni ir pasižymi greita pirmine sukibimo jėga. Gali būti naudojami 

partketlenčių klijavimui, taip pat kitiems stabiliems masyvo elementams, tokiems kaip masyvo lentos ar mozaikinis 

parketas. Naudojant Bona R848T klijus sumažėja rizika atsirasti  tuščiavidurėms ertmėms. Sukietėję klijai lieka 

elastingi, todėl juos naudojant sumažinami pagrindo, ant kurio klijuojamos grindys, įtempimai. Daugeliu atveju gali 

būti naudojami be grunto. Klijai Bona R848T: 
 

 sustiprintas stabilumas - itin stabilūs;  

 greita pirminė sukibimo jėga; 

 tinkami klijuoti parketui ir masyvo lentoms; 

 neturi sudėtyje tirpiklių ir vandens, todėl nesukelia medienos išbrinkimo; 

 turi gerą sukibimą su beveik visais pagrindais, taip pat ir mediniais; 

 nesukietėję klijai lengvai nuvalomi. 

 

Pagrindas: modifikuotas silano prepolimeras. 

Spalva: smėlio. 

Klampumas: lengva naudoti- stabilus. 

Tankis: 1.56 g/cm³. 

Darbinis laikas: 30 min*. 

ISO kategorija: elastingi. 

GISCODE: RS 10. EMICODE: EC1-R Plus. 

AFFSET: A+++. 

Patvirtinta DIBt: Z.155.10-128 

Valymo priemonės: „Bona Cleaning Wipes” valymo servetėlės, Bona S100, acetonas, etanolis. Sukietėję klijai gali 

būti nuvalomi tik mechaniniu būdu. 

Džiūvimo laikas:  24-48 h. 

Paviršiaus apdirbimas: priklauso nuo oro ir medžiagų drėgmės, po 12-24 h. 

Laikymas/transportavimas: laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C ir viršyti 

+25°C. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. 

Pakuotė: kibirai po 15 kg, tūtelės po 5400 ml (~8,4 kg), 2810 ml (~4,38 kg), 1800 ml (~2,80 kg) ir 600 ml (~0,94 kg). 

Galiojimo laikas: 12 mėn. klijams kibiruose / neatidaryta klijų tūtelė galioja 24 mėn. (nuo pagaminimo datos). 

Utilizacija: likučiai ir tuščia tara turi būti utilizuojami laikantis šalies įstatymų. 
 

 
* +20°C ir santykinė oro drėgmė 55% 

 

Papildoma informacija nurodyta produkto Saugos duomenų lape. 

Pagrindas, ant kurio bus klijuojamos medinės grindys, turi būti lygus, švarus, pilnai išdžiūvęs, 

nesutrūkinėjęs, fiziškai sveikas ir turėti lengvai išreikštą tekstūrą (šiurkštumą). Pagrindas turi atitikti vietinių 

standartų ir statybos techninių reglamentų reikalavimus.  Jei reikia, prieš klijuojant, pagrindas turi būti paruoštas 

pagal reikalavimus. Daugeliu atveju klijai naudojami be grunto. Jei pagrindas turi techninių trūkumų, naudokite 

gruntą Bona D501, R410, R540 ar R580 trūkumams koreguoti.  Jeigu nugruntuotas paviršius išlieka švarus ir 

medinių grindų klijavimas naudojant R848T klijus atliekamas ne ilgiau kaip per 24 h po gruntavimo, smėlio 

naudojimas kartu su R410 nebūtinas. 

Nelygūs pagrindai turi būti išlyginti naudojant Bona H600, H610 (skylių užtaisymui), H660 arba H670.  

Techniniai duomenys 

Paruošiamieji darbai 
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Pastaba: Bona R848T klijai tinkami naudoti esant grindiniam šildymui. Pagrindas turi būti tolygiai išdžiūvęs! 
Montavimo metu ir 3 dienas po montavimo darbų šildomų grindų temperatūra negali būti didesnė nei + 25°C! 
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     Klijai gali būti naudojami ant šių pagrindų: 

 betono pagrindai (pagal standartą EN 13813). Pagreitintos sistemos atveju kreipkitės į vietinį Bona  

atstovą; 

 grindys išlygintos mažiausiai 2 mm storio  išlyginamuoju mišiniu (atsparių plastifikatorių judėjimui); 

 kalcio sulfato pagrindai (pagal standartą EN 13813); 

 medžio drožlių, OSB plokštės; 

 kiti tvirti, sausi paviršiai; 

 asfalto mastikos pagrindai (pagal standartą EN 13813) ar kiti pagrindai, kurie gali būti paveikti  

plastifikatorių judėjimu, tačiau prieš klijavimą tokie pagrindai turi būti gruntuojami gruntu Bona R410 arba Bona 

R540. 

 

 

Prieš naudojant klijus patalpų klimatinės sąlygos turi būti panašios į tas, kuriomis medinės 

grindys bus eksploatuojamos, bei atitikti šiuos reikalavimus (Centrinėje Europoje):  

 oro temperatūra ne mažiau +18°C;  

 pagrindo temperatūra ne mažiau +15°C (esant grindiniam šildymui +20 °C); 

 santykinė oro drėgmė ne daugiau 70%.  

Prieš naudojant klijai turi būti reikiamos temperatūros. Atidarius kibirą nuimkite apsauginę foliją ir 

pašalinkite sukietėjusius klijus nuo kibiro kraštų. Klijai turi būti paskirstyti tolygiu sluoksniu, naudojant 

atitinkamas klijų šukas pagal grindų pagrindą (žiūrėti žemiau), tokiame plote, kuriame per 30 min. bus suklotos 

grindys. Per šį laiką medinės grindys turi būti suklotos ir tvirtai prispaustos prie pagrindo. Jeigu paskirsčius klijus 

ant pagrindo atsirado plėvelė, klijus reikia pašalinti ir padengti naują klijų sluoksnį. Jei klijai prasiskverbė per 

medinių grindų sujungimus (turi tiesioginį kontaktą su grindų paviršiumi), jie turi būti atsargiai pašalinti nuo 

paviršiaus. 

Tam, jog būtų užtikrintas geras sukibimas, klijuojamos medinės grindys turi būti atitinkamo drėgnumo. 

Masyvo parketas gali būti drėgnesnis, o daugiasluoksnis ir gamykliškai padengtas parketas - sausesnis. Centrinėje 

Europoje vidutiniškai tokios patalpų klimatinės sąlygos: oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 

50%. Daugiasluoksnio parketo vidutinis drėgnumas turėtų būti 8%, o medžio masyvo 9%.  Leidžiama 2% 

paklaida. Esant abejonėms, venkite klijuoti per daug sausas grindis. Naudokite montavimo instrukcijas, kurias 

pateikia medinių grindų gamintojas.  

 

 

 

Naudojimas mozaikiniam parketui: 

~850 g/m² klijų, Bona šukos klijams 850F arba 850G. 

 

Naudojimas 2 sluoksnių gamykliškai padengtam parketui: 

~1000 g/m² klijų, Bona šukos klijams 1000F arba 1000G. 

 

Naudojimas 22 mm parketo blokams, 22 mm pramoniniam parketui ir 3 sluoksnių gamykliškai  

padengtam parketui: 
 ~1250 g/m² klijų, Bona šukos klijams1250 F arba Bona 1250G. 

  

(F=smulkios, G=stambios) 

Naudokite smulkesnes šukas klijams, jei yra mažesni medinių grindų elementai ir/ar esant lygesniam 

pagrindui, stambesnės šukos skirtos esant didesniems medinių grindų elementams ir/ar mažiau lygiam 

pagrindui. 

 

Klijų naudojimas taikant Bona OptiSpread sistemą dažniausiai priklauso nuo mašinos važiavimo greičio 

ir reguliuojamo oro slėgio (OptiSpread 100, OptiSpread 2.0). Naudokitės atitinkamos mašinos instrukcija. 

 

 

Naudojimas 

Tinkami grindų pagrindai 

Naudojimas ir medinių grindų rūšys 
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Po 24-48 h grindys pakelia apkrovas ir įtempimus. Grindų šlifavimas ir lakavimas gali būti atliekamas 

po 12-24 h. Klijų džiūvimo laikas priklauso nuo medinių grindų tipo, pagrindo absorbcinių savybių ir patalpos 

klimatinių sąlygų. 

 
Mūsų parengta informacija yra paremta mūsų turimomis žiniomis. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad produktas buvo 

tinkamai naudotas laikantis visų rekomendacijų. Bona gali tik garantuoti už produktą. Už sėkmingą ir atitinkamą šio produkto 

naudojimą mes negalime atsakyti. Jeigu abejojate, tuomet atlikite preliminarų testą. Prieš naudojant šį produktą vartotojas privalo 

perskaityti ir suprasti visą informaciją, esančią ant pakuotės etiketės ir saugos duomenų lapuose. 

 

Paviršiaus paruošimas 


