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Tycroc Fast FIX 
 
Greitai džiūstantys universalūs vandens pagrindo akriliniai klijai, tvirtai sukimbantys iš karto. Sudėtyje nėra 
organinių tirpiklių, klijai pasižymi trumpu apdorojimo laiku.  
 
 

Naudojimo sritys  

„Tycroc UHP“ plytelėms prie įvairių paviršių klijuoti. Taip pat tinka įvairioms grindų ir sienų dangoms, 
pavyzdžiui, vinilui, kamščiui, linoleumui, PVC ir veltiniui, įvairių tipų kilimams, įgeriantiems ir neįgeriantiems 
paviršiams. Tinka šildomoms grindims. Tinkamas pagrindas: cementas, savaime išsilyginantys mišiniai, 
gipso kartonas, fanera, betonas ir plaušų plokštė. Klijai gerai kimba net prie lygių ir įgeriančių paviršių.  
Greitai džiūstantys universalūs vandens pagrindo akriliniai klijai, tvirtai sukimbantys klijuojant šlapiuoju 
būdu. Sudėtyje nėra organinių tirpiklių, klijai pasižymi trumpu apdorojimo laiku. 
 
 

Naudojimo sąlygos  

Naudojimo temperatūra: nuo +18 iki +25 °C. Patalpos santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Prieš klijuojant 
klijų ir klijuojamos medžiagos temperatūra turėtų tapti tokia pati, kaip ir grindų (18–25 °C). Pagrindo 
santykinė drėgmė turi būti ne daugiau nei 85–90 % RH, atsižvelgiant į medžiagą. Jei reikia, apsaugokite 
nuo drėgmės. Betonines grindis ir grindis, ant kurių išlietas išlyginamasis mišinys, rekomenduojama 
pirmiausia nugruntuoti sukibimą gerinančia dispersija. Montuojant grindų ar sienų dangą, visada būtina 
laikytis pardavėjo / gamintojo nurodymų. Jei grindys šildomos, visada būtina laikytis grindų dangos 
pardavėjo / gamintojo nurodytų atsargumo priemonių.  

 
 

Naudojimo instrukcija  

Paruošimas: pagrindas turi būti paruoštas montavimo darbams, t. y., turi būti tvirtas, švarus, sausas, ant 
jo neturi būti alyvos, dulkių ir riebalų. Naudojimo sąlygas reikia patikrinti pagal galiojančius statybos 
reikalavimus ir DIN 18356. Cementinius, betoninius ir savaime išsilyginančiųjų mišinių pagrindus, taip pat 
nelygius, senus ir netvirtus paviršius nušlifuokite, kol gausite tvirtą ir kibų paviršių. Po šlifavimo nuo grindų 
nuvalykite dulkes.  
Naudojimas: Prieš naudojimą klijus gerai išmaišykite. Klijus mentele užtepkite ant pagrindo. Nenaudokite 
daugiau klijų nei reikia grindų dangai priklijuoti. Grindų dangą sumontuokite nedelsdami arba truputį 
palaukę. Klijus gerai paskleiskite, kad būtų pašalintas oro perteklius ir užtikrintas geras klijų bei grindų 
dangos sąlytis. Rekomenduojama naudoti grindų dangos volelį. Įsitikinkite, kad grindų danga visu 
paviršiumi sukimba su klijais.  
Šlapiasis klijavimas: Klijus užtepkite mentele. Klijuojamą medžiagą uždėkite ant šlapių klijų. Klijuojant 
šlapiuoju būdu, ilgiausia klijavimo trukmė – 20 minučių nuo klijų užtepimo ant pagrindo. Klijuojamą 
medžiagą reikia gerai patrinti tinkamu įrankiu.  
Dvipusis klijavimas: Klijus užtepkite mentele. Klijuojamą medžiagą uždėkite ant šlapių klijų, atskirkite 
paviršius ir leiskite klijams padžiūti 5–10 minučių. Po to vėl sujunkite klijais padengtus paviršius. Naudojant 
dvipusio kontaktinio klijavimo būdą, labai svarbu, kad danga būtų stipriai prispausta prie paviršiaus. 
Drėgnose patalpose reikia užsandarinti visas grindų dangos jungtis.  
 
 
„Tycroc UHP“ sąnaudos klijuojant plyteles: apie 0,6 kg/m². Tai yra 1 x 15 kg plastikinis kibiras apie 25 
m² plotui. Matuota naudojant B3 klijavimo šukas. Naudojant kitokias šukas, sąnaudos bus kitokios.  
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Valymas  

Dirbdami su klijais pasirūpinkite švara. Nesukietėjusius klijus valykite specialiomis šluostėmis arba 
vandeniu sudrėkinta šluoste. Sukietėjusius klijus valykite alkoholiu. Kol klijai šlapi, įrankius nuplaukite 
vandeniu.  
 

 

Techniniai duomenys   

Savybės Mato vnt. Reikšmė 

Darbo laikas  Min.  5–20  

Kietėjimo trukmė (+23 °C / 50 % RH)  Min.  60  

Galutinis sukibimas  mm/24 h  24  

Kietosios medžiagos  %  70  

Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo  °C  –30...+70  

 
Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.  
 
 

Spalva  

Šviesiai geltona, sukietėjus – smėlinė.  

 

 

Pakuotė  

15 kg plastikinis kibiras. 

  
 

Laikymas  

Garantinė laikymo trukmė – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant drėgmei atsparioje originalioje 
pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Gaminį saugoti nuo šalčio.  

  
 

Atliekų tvarkymas  

Pakuotę visiškai ištuštinkite ir pašalinkite pagal reikalavimus.  
  

 

Saugumo reikalavimai 

Naudojant pasirūpinti pakankamu vėdinimu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti patekimo ant 
odos ir į akis. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. 
Baigus naudoti, pakuotę iškart uždaryti. Darbas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų išvengta tiesioginio 
sąlyčio su gaminiu.  
Daugiau informacijos pateikiama gaminio saugos duomenų lape (SDL).  
 
 
Dėmesio! Šiame dokumente pateikiami nurodymai paremti gamintojo atliktais bandymais ir pateikiami 
sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindų skirtumų, taip pat įvairių naudojimo galimybių, kurių negalime 
kontroliuoti, neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Naudojimo vietoje rekomenduojama patikrinti 
gaminio tinkamumą.  


