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Neseniai rinkoje pasirodžiusi naujovė – 
įmonės „Bostik“ montažiniai klijai „Maxi 
Bond X-treme“ – išsiskiria geriausiomis 
montažinių klijų ypatybėmis, universa-
lumu ir veiksmingumu. Nors šių greitai 
džiūstančių SMP (sililo modifikuoto 
polimero) pagrindu sukurtų montažinių 
klijų poveikis yra ypač stiprus, jų sudėty-
je nėra tirpiklių, jie nekenksmingi aplin-
kai. „Maxi Bond X-treme“ klijuoja medį, 
betoną, plastiką, gumą, metalą ir daug 
kitų medžiagų, o stingsta dėl aplinkoje 
esančios drėgmės. Pradinis šių klijų su-
kibimo stiprumas siekia 200 kg/kv. m, o 
galutinis sukibimas – praėjus 4–7 d. – net 
210 t/kv. m, tad „Maxi Bond X-treme“ 
galimybės patenkins kiekvieno lūkesčius. 

Sustingę šie montažiniai klijai lieka 
elastingi ir stiprūs, be to, jie atsparūs net 
itin ekstremalioms temperatūroms  – iš-
lieka nepakitę oro temperatūrai svyruo-
jant nuo –40 iki +120 °C, todėl gali būti 
naudojami tiek lauko, tiek namų sąly-
gomis. Tiesą sakant, „Bostik“ gamybos 
„Maxi Bond X-treme“ klijuoja net ir po 
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Montažiniai klijai dažnai naudojami 
namų statybos, įrengimo, interjero 
kūrimo darbams, pakeičia daug kitų 
tvirtinimo elementų: varžtus, vinis ar 
kabes. Montažiniais klijais klijuojamos 
įvairiausios medžiagos – pradedant 
medžiu, plastiku, įvairiomis plokštėmis 
ir baigiant metalu ar betonu. Jais galima 
tvirtinti gipskartonio ir medžio drožlių 
plokštes, klijuoti izoliacines medžiagas, 
naudoti vidaus apdailos darbams, o, be 
to, dauguma montažinių klijų buityje gali 
praversti tiesiog kaip universalūs klijai.

vandeniu. Klijais padengtus paviršius ir 
klijavimo siūles galima dažyti dispersi-
niais dažais. 

Tačiau „Maxi Bond X-treme“ nėra 
vieninteliai „Bostik“ siūlomi montažiniai 
klijai. Šis gamintojas suteikia galimybę 
rinktis kiekvienam montavimo darbui 
geriausiai tinkančias priemones. 

Montažiniai klijai „Bostik Maxi-
Bond“ naudojami gipskartonio, medžio 
drožlių plokštėms ,  grindjuostėms, ap-
vadams, veidrodžiams klijuoti, taip pat 
palangėms, grindų kraštams sandarinti, 
įvairiems elektros įrenginiams ir interje-
ro detalėms. 

„Bostik Lim-O-Tat“ yra ir klijai, ir 
hermetikas. Jie puikiai tinka metalui 
klijuoti, gali būti naudojami net laivų 
gamybos srityje bei įvairioms detalėms 
tiek interjere, tiek lauke, esant sudėtin-
goms darbo sąlygoms, nes puikiai kimba 
prie drėgnų ar riebių paviršių. Atliekant 
kasdienius buities darbus „Bostik Lim-
O-Tat“ praverčia ir kaip universalūs klijai. 

Itin stipria momentine fiksacija, sie-

įvairiems poreikiams

kiančia 150 kg/kv. m, ir stipriu galutiniu 
sukibimu išsiskiria vandens pagrindo, 
sudėtyje tirpiklių neturintys montažiniai 
klijai „Bostik Fix Bond“. Jie gali būti nau-
dojami vidaus darbams, kai vienas klijuo-
jamų paviršių yra absorbuojantis. 

Specialiai gipskartonio plokštėms 
tvirtinti „Bostik“ siūlo montažinius klijus 
„Gipsskivelim“, o medžiui, jo gaminiams 
ir medžio drožlių plokštėms klijuoti – 
„Wood and chipboard adhesive 2512“. 

Ryškios ir išsiskiriančios atnaujin-
tos „Bostik“ montažinių klijų pakuotės 
leidžia lengvai atskirti ir pasirinkti tin-
kamiausią, kokybiškiausią gaminį iš kitų 
produktų gausos, be to, prie klijų pride-
dami ir specialūs antgaliniai snapeliai, dėl 
jų montažinius klijus naudoti patogu ir 
lengva, o klijų funkcionalumas suteikia 
neribotas galimybes atliekant įvairiausius 
darbus.   
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