TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 94
Grindjuostėms, apvadams ir baldams

Vieno komponento vandens pagrindo klijai, pagaminti iš didelio sukibimo
stiprumo akrilo dispersijos, skirti klijuoti įvairias statybai, izoliacijai ir montavimo
darbams naudojamas medžiagas, taip pat dekoratyvines medžiagas klijuojant
porėtus paviršius, kurie sugeria vandenį, pavyzdžiui: betoną, gipsą, cementą,
plytas, gipso kartono plokštes, medieną. Atsparūs drėgmei ir šalčiui!

Taikymo sritys
Klijuoja:
•
•
•
•
•

Apdailos elementus iš medienos, polistirolo, PVC.
Izoliavimo medžiagas iš polistirolo.
Grindjuostes iš medienos ir plastiko.
Medinius elementus.
Keramines apdailos medžiagas prie porėtų paviršių.

Naudojimas
Kruopščiai išvalykite, nuplaukite ir išdžiovinkite surištus paviršius. Ant vieno iš
paviršių klijuokite taškuotai arba juostelėmis. Dėl trumpo džiūvimo laiko klijus
tepkite ant paviršiaus, kuriuos galima suklijuoti per 10 minučių. Pritvirtinkite
klijuojamą medžiagą prie paviršiaus ir tvirtai prispauskite. Galutinis stiprumas
pasiekiamas po 48 valandų.

Techniniai duomenys

Sudėtis

Akrilo dispersija vandens pagrindu,
mineraliniai užpildai

Spalva

Smėlio

Tankis

1,45 ± 0,05 g/cm3

Korekcijos laikas

10-15 min.

Sausas likutis

75 ± 3%

Pilnai sukietėja

48 val.

Išeiga

300-500 g/m2

Darbo aplinkos temperatūra

+15 °С – +30 °С

Valymo priemonė

Vanduo

Atsparumas šalčiui

-20 °С

Terminis atsparumas po sukietėjimo

-20 °С iki +60 °С
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Svarbios pastabos
• Nurodytas korekcijos laikas ir džiovinimo laikas priklauso nuo įprastų sąlygų, kai temperatūra yra apie 20 °C ir 65%
santykinės drėgmės.
• Nenaudokite esant žemesnei nei -10 °C temperatūrai
• Klijus prieš naudojimą pašildykite iki 10-15 °C.
• Klijų dėmes nedelsdami nuvalykite vandeniu. Įrankius nuplaukite vandeniu.

Sandėliavimo sąlygos
Laikyti sausoje vietoje +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos,
laikantis saugojimo taisyklių.

Pakuotė
280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Saugos nurodymai
Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.
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