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Techniniai duomenys 

Pagrindo paruošimas 

Tinkami pagrindai 

 
 

Tvirtinimas  

 
Techninių duomenų lapas 

Bona R880 
Montažiniai klijai 

Bona R880 yra elastingi silano pagrindo montažiniai klijai. Pasižymi itin didele ir greita 
pirmine sukibimo jėga. Klijai yra silano pagrindu, todėl puikiai tinka medinių grindų 
remonto darbams, grindjuosčių montavimui. Norint pagreitinti klijavimo procesą ant 
pagrindo gali būti papurškiamas nedidelis kiekis vandens arba klijai sumaišomi su 
vandeniu ir paskleidžiami. Grunto naudojimas nėra būtinas. 

 

 ypač greitas sukibimas, kurį galima reguliuoti; 

 itin didelė pirminė sukibimo jėga; 
 be vandens ir tirpiklių; 
 iššvirkšti klijai turi gerą sukimbą su beveik visais pagrindais, taip pat ir mediena;  

 lengvai nuvalomi; 

 ypač tvirti. 
 

 

Pagrindas:                             silano modifikuotas prepolimeras. 
Spalva:                                  kreminė. 

Klampumas:                          lengva naudoti – stabilūs.  
Tankis:                                  1,4 g/cm³. 

Valymo priemonės:             servetėlės Bona „Cleaning Wipes“, skiediklis Bona „S100“, 
acetonas ir etanolis.   

                                              Sukietėję klijai gali būti nuvalomi tik mechaniniu būdu. 
Galimos apkrovos:              6 -12 h. 
Laikymas/transportavimas: laikymo ir transportavimo metu temperatūra neturi būti 

žemesnė kaip +5°C ir viršyti +25°C. Laikyti vėsioje, sausoje, 
gerai vėdinamoje patalpoje. 

Galiojimo laikas:            12 mėn. nuo pagaminimo datos (neatidarytoje, originalioje  
tūtelėje/pakuotėje). 

Utilizacija:                              likučiai ir tuščios tūtelės/pakuotės, turi būti utilizuojami laikantis 

                                              šalies įstatymų. 

Pakuotė:                                310 ml tūtelė. 
 

*esant +20°C temperatūrai ir 55% santykinei oro drėgmei. 
 

Papildoma informacija nurodyta Saugos duomenų lape. 

Pagrindas turi būti lygus, visiškai sausas, švarus, nesutrūkinėjęs, fiziškai sveikas ir turėti 
lengvai išreikštą tekstūrą. Naudojant pagrindas turi atitikti vietinius standartus arba 
praktines normas ir profesionaliai paruoštas. Paprastai gruntavimas nėra būtinas. 

 

 medis; 

 akmuo; 

 smėlio/cemento pagrindai ir sienos; 

 grindys, išlygintos išlyginamuoju mišiniu;  
 kalcio sulfato (anhidritas, gipsas) pagrindo grindys/sienos; 

 medžio drožlių plokštė; 
 kiti sausi ir fiziškai sveiki grindų pagrindai/sienos; 
 asfalto mastikos pagrindai (su nepažeistu smėlio paviršiumi). 

Jei kyla abejonių, atlikite bandomąjį klijavimą! 
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Naudojant klijus turi būti laikomasi toliau pateiktų sąlygų (Centrinėje Europoje). Oro 
temperatūra - ne mažiau nei +18°C, pagrindo temperatūra - ne mažiau nei +15°C (esant 
grindiniam šildymui ne daugiau nei +20°C), santykinė oro drėgmė ne daugiau nei 70%. 
Klijai turi būti laikomi reikiamoje temperatūroje. Atidarius pakuotę ant vieno iš pagrindų 
išspaudžiamas reikalingas klijų kiekis. Klijuojamas fragmentas turi būti prispaudžiamas 
per 10 min. (priklausomai nuo pradinės apkrovos). Kol klijai sukietės gali prireikti 
papildomų fiksavimo elementų. Kad pagreitintumėte klijavimo procesą, ant pagrindo 
arba klijų galite papurkšti vandens (0,5 %, pvz. 1000 g klijų Jums reikės 5 g vandens. 
Vanduo gali būti sumaišomas ir su klijais. Tokiais atvejais klijavimo procesas gali 
sutrumpėti iki 5 minučių, todėl nedelsiant paskirstykite klijus ant klijuojamo pagrindo). Jei 
paskirsčius klijus ant pagrindo atsirado plėvelė, klijus reikia pašalinti ir padengti nauju 
sluoksniu. Išspaudus per didelį kiekį klijų perteklius turi būti atsargiai pašalintas. Po 4-8 
h priklijuoti paviršiai pakelia apkrovas ir įtempimus, priklausomai nuo temperatūros ir 
drėgnumo sąlygų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bona prisiima atsakomybę tik už pristatytą produktą ir neatsako už jau sumontuotą produktą. Jei 
kyla abejonių atlikite testą arba bandymą. Taip pat laikykitės kitų Bona produktų duomenų lapų. 
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