
 

Techninė informacija  

STAUF MULTILAYER  
Pagal DIN EN 14293 standarto reikalavimus pagaminti elastiniai, vienakomponenčiai,  
hibridiniai medžio grindų klijai, skirti parketui.  
 
 
Ypatingosios savybės:  
► Elastingi;  
► Lengva pašalinti klijų perteklių;  
► Be vandens ir tirpiklių, nesukelia medžio pabrinkimo;  
► Labai lengvai padengiami;  
► Ypač tinka daugiasluoksnėms medžio grindims. 
 

Tinka montuoti:  
►DIN EN 13489 standarto reikalavimus atitinkančias 
daugiasluoksnes medžio grindų dangas. 
___________________________________________ 

Atviras laikas nuo pakuotės atidarymo: 
Apie 30 minučių esant 20 °C temperatūrai. 
___________________________________________ 

Tinka klijuoti ant šių grindų: 
► Grindų iš cemento skiedinio;  
► (Liejamųjų) grindų iš kalcio sulfato skiedinio;  
► Fanerinių grindų V100 (E1), MDP plokštės.  
►STAUF išlyginamieji mišiniai skirti medžio 
grindims; 
► Lieto asfalto grindų. Tik po gruntavimo darbų 
naudojant STAUF VEP 195.  
___________________________________________ 
Tinkami gruntai:  
► STAUF VDP 130; 
► STAUF VEP 195; 
► STAUF VPU 155 S.  
___________________________________________ 
 

Galima vaikščioti ant grindų:  
►Praėjus maždaug 48 valandoms.  
___________________________________________ 
 
Darbo aplinkos sąlygos:  
► žemiausia leistina temperatūra – 15 °C, didžiausia 
leistina santykinė oro drėgmė – 75 %;  
Tinkamiausia santykinė oro drėgmė – ne daugiau 65 %. 
___________________________________________  
 
Reikiamas klijų kiekis 1 m²: 
► 1 m² reikia 1150 g klijų, klijus tepkite STAUF rantuota 
mente Nr. 5.  
___________________________________________ 
 

Tinkami išlyginamieji mišiniai:  
► STAUF SPP 95;  
► STAUF GS;  
► STAUF FZ; 
► STAUF RM; 
► STAUF PU;  
► STAUF ES;  
► STAUF AS;  
► STAUF SSP RAPID.  
___________________________________________ 
Gaminio savybės:  
► Atsparus senėjimui;  
► Tinkamas naudoti esant grindų šildymo sistemoms;  
► Atsparus šalčiui;  
► greitai kietėjantis. 
___________________________________________ 
 

Laikymo terminas:  
► 12 mėnesių. 
___________________________________________ 
Pakuotė:  
► 18 kg sveriantis plastikinis kibiras.  
___________________________________________ 
Emi kodas:  
► EC1–R plus  

___________________________________________ 
Gis kodas:  
► RS 10  

___________________________________________ 
DIBT  
► Z-155.10–448  

___________________________________________ 
 
 

Spalva:  
► Rusvai gelsva. 

___________________________________________ 
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STAUF MULTILAYER  
 

 
 

Pagrindo patikra  
Prieš naudojant mišinį, būtina patikrinti ar 
pagrindas atitinką DIN 18356 standarto 
reikalavimus arba kitus, šalyje 
galiojančius, atitinkamų standartų 
reikalavimus. Prieš pradedant darbą, 
svarbu įsitikinti, kad pagrindas yra 
pakankamai atsparus spaudimui ir 
tempimui, be įtrūkimų, o paviršius 
pakankamai tvirtas. Taip pat, svarbu 
užtikrinti, kad pagrindas išliks nuolat 
sausas, lygus, švarus ir ant jo nepateks, 
aglomerato sluoksnių, sukibimą 
mažinančių medžiagų ir t. t. Be to, būtina 
patikrinti pagrindo paviršiaus akytumą 
bei sukibimą. Atkreipkite dėmesį į 
(liejamųjų) cemento skiedinio ir 
(liejamųjų) kalcio sulfato grindų drėgmės 
kiekį, sugeriamąsias savybes bei 
patalpos temperatūrą, oro drėgmę ir 
pagrindo temperatūrą.  
 

Pagrindo paruošimas klojimo darbams  
Prieš pradedant kloti grindis, Tinkamai 
paruoškite pagrindą. Pagrindas turi būti 
švarus, pagrindo paviršius turi būti 
pakankamai stiprus bei lygus, taip pat, 
pagrindas privalo išlikti nuolat sausas bei 
be įtrūkimų. Atsižvelgiant į pagrindo tipą 
ir būklę, būtina atlikti mechaninį pagrindo 
apdorojimą (nušluoti, nusiurbti, 
mechaniškai nuvalyti šepečiu, nušlifuoti, 
nuvalcuoti ir nuvalyti šratasrove). 
Įtrūkimus ir siūles, išskyrus plėtimosi 
siūles ir kitas sujungiamąsias dalis, 
būtina sandariai užglaistyti arba paslėpti 
naudojant STAUF liejamąją dervą ir 
grindų laikiklius. Tuštumas ir įdubimus 
galima užpildyti savaime 
neišsilyginančiais STAUF lyginamaisiais 
mišiniais. Jei nesate tikri dėl grindų 
lygumo, pakankamu sugeriamuoju 
pajėgumu ar sukibimo jėga, užtepkite 
atitinkamą STAUF lyginamojo mišinio 
sluoksnį.  

 

 
 
Naudojimas:  
Padenkite pagrindą klijų sluoksniu 
naudodami atitinkamą STAUF rantuotą 
mentę. Naudojant rantuotą mentę, 
išsklaidykite susikaupusius klijų 
perteklius vienoje vietoje ir stenkitės 
lyginti klijų sluoksnį tol, kol jis taps 
pakankamai plonas. Medžio grindų 
klojimo darbus būtina atlikti per nurodytą 
galiojimo nuo pakuotės atidarymo laiką, 
įstatykite grindis ir tvirtai jas prispauskite. 
Venkite klijų patekimo į siūles, ypač 
atliekant nedengtų parketlenčių klojimo 
darbus.  Į siūles patekę klijai gali 
apsunkinti paviršiaus padengimą 
impregnantais. Klijų likučius galima 
pašalinti naudojant atitinkamai parinktus 
STAUF valiklius pagal klijų kietėjimo 
laipsnį. Rekomenduojama išbandyti 
valiklių poveikį medžio grindų apdailai 
niekam nematomoje vietoje arba ant, iš 
anksto paruošto, mėginio. Beveik visas 
sukietėjusias klijų liekanas galima 
pašalinti mechaniniu būdu be matomų 
liekanų.  Norėdami išvengti ant medžio 
grindų apdailos atsirandančių klijų 
liekanų žymių, venkite ilgiau užsilikusių 
klijų liekanų ant medžio grindų apdailos.  
 

Apkrova 
Išlaikomos apkrova priklauso nuo 
kambario temperatūros ir užtepto klijų 
kiekio.  
 

Kita informacija  
Klijuose esanti, plastiškumą didinanti 
medžiaga, gali iš dalies ištirpdyti 
liejamojo asfalto grindinį bei sukelti 
nepageidaujamą šalutinį poveikį medžio 
grindų apdailos sistemoms, ypač tais 
atvejais, kai medžio grindų klojimo 
darbai atliekami be įlaidų ir išdrožų. Klijai 
kietėja reaguodami su aplinkos, 
pagrindo arba medžio paviršiaus oro 
drėgme. Kuo aukštesnė aplinkos 
temperatūra, tuo greičiau klijai kietėja. 
Kuo storesnis užteptų klijų sluoksnis, tuo 
lėčiau kietėja klijai. Pagal DIN EN 14293 
standartą, Klijai pažymėti žodžiu 
„elastiniai“ išlaiko elastines savybes net 
sukietėjus. Dėl šios savybės, pagrindui 
tenka mažiausia įmanoma, parketo 
perduodama, tempimo jėga, tačiau 
galimybė atsirasti parketo detalių 
deformacijoms išlieka.  

 

 
 
Ribota atsakomybė  
Pateikta informacija, atspindinti mūsų 

atliktų naujausių gaminio ir medžiagos 
bandymų rezultatus, yra neprivalomojo ir 

tik rekomendacinio pobūdžio, nes mes 
neturime galimybės kontroliuoti faktinės 

atliekamų darbų kokybės, naudojamų 

medžiagų ir darbo vietos sąlygų. Dėl šios 
priežasties pateiktos informacijos 

atžvilgiu neteikiamos jokios aiškiai 
išreikštos ar numanomos garantijos. Tas 

pats taikoma mūsų komercinėms ir 

techninės konsultavimo paslaugoms, 
kurios teikiamos nemokamai ir be jokių 

įsipareigojimų. Dėl to pabrėžtinai 
rekomenduojame atlikti išankstinius 

bandymus vietoje, stebint ir nustatant 

produkto atitikimą paskirčiai. Paskelbus 
šią techninę informaciją, visi prieš tai 

skelbti techniniai duomenys (techninių 
duomenų lapai, įrengimo 

rekomendacijos ir kita panaši 

informacija) tampa negaliojantys
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