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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Klijai vinių pakaitalai POINT 100
Ypač skaidrūs, sujungia viską

Privalumai

Taikymo sritys

Puikiai sukimba su:

Klijai-hermetikas POINT 100 tinka visems statybų, remonto ir ūkio darbams. 
Krištolo skaidrumo, vieno komponento produkto formulė sukurta naudojant 
naują technologiją, pagrįstą silanizuotu poliesteriu (MS Polymer). Klijai yra 
lankstūs, puikiai suklijuoja bet kokį paviršių, net šlapią. Galima ne tik klijuoti, 
bet ir sandarinti. Turi puikų pradinį sukibimą. Nerūdijantis, be tirpiklių, bekvapis, 
atsparus vandeniui ir gali būti dažomas.

• Krištolo skaidrumo.
• Elastingas. Siūlės paslankumas: 25%.
• Suklijuoja bet kokį paviršių, net šlapią
• Galima klijuoti ir sandarinti.
• Nesukelia korozijos.
• Bekvapis, be tirpiklių.
• Dažomas.
• Atsparus vandeniui.
• Aukšta atsparumo pelėsiui klase: S1.

• Grindjuosčių, plokščių, plytelių, medžio, metalų ir metalo lakštų klijavimas ir 
sandarinimas prie tam tikro tipo statybinių paviršių, tokių kaip stiklas, natūralus 
akmuo, marmuras, granitas.

• Akmens, medžio ir kitų statybinių medžiagų įtrūkimų, siūlių, tarpų užpildymas.

Betonu Mediena Plytomis

PVCKeramika

StikluBet kokio tipo 
metalais

Natūraliu 
akmeniu

Keramikine 
plytele

Gipso 
kartonu

Netinka naudoti

• Su PE, PP, PVC, bitumu, dalinai vulkanizuota guma, chloroprenu ar kitomis 
medžiagomis, kurios gali išskirti aliejus, plastifikatorius ar skiediklius.

• Nedažykite dažais, kurių pagrindas yra alkidinės dervos.
• Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.
• Netinka klijuoti ir hermetizuoti akvariumams ir terariumams
• Netinka struktūriniam stiklinimui.
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Techniniai duomenys

Rodiklis Vertė

Цвет Krištolo skaidrumo

Siūlės paslankumas ISO 9047 25%

Elastinis atsistatymas ISO 7389 40%

Kietumas pagal Šorą A ISO 868 40

Tempimas iki plyšimo ISO 833 120%

Tankis ISO 2811-1 1,08 g/ml

Susitraukimas 1%

Plėvelės susidarymas 5-10 min.

Korekcijos laikas 10 min.

Vertikalus nutekėjimas ISO 7390 [+50 °C] 0-3 mm

Kietėjimo greitis 3,5 - 4,5 mm/24 val.

Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) (DIN 53504 S2) 16 kg/cm2

Tūris 290 ml

Sertifikavimas

Naudojimo instrukcija

Pakuotė 

CE
EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT Class 12,5P
EN 15651-3:2012 Type S Class S 1

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Ant bet kurio iš klijuojamų paviršių užtepkite klijus 
juostelėmis arba taškais. Sujunkite klijuojamus paviršius ir stipriai suspauskite. Korekcijos laikas po naudojimo yra 
5-15 minučių. Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C.

290 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Saugos nurodymai 

Atliekų tvarkymas 

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje 
sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Produktas turi būti laikomas laikantis degios medžiagos saugojimo 
reikalavimų.

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti 
užklausus oficialių platintojų.

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.  


