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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 93
Veidrodžiams

Privalumai

Taikymo sritys

Puikiai sukimba su:

Klijai sintetinio kaučiuko pagrindu skirti apdailos ir statybos darbams. Dažniausiai 
naudojami visų tipu veidrodžiams klijuoti prie įvairių paviršių naudojamų 
statyboje. Po sukietėjimo atsparūs drėgmei ir šalčiui. Tempiamasis stipris 
(sukibimo jėga) - 23 kg/cm2. Vieno flakono išeiga apie 10 m. siūlės. Specialiai 
sukurta klijų formulė kuri nepažeidžia veidrodžių amalgamos. Pasižymi greitu ir 
labai stipriu pradiniu sukibimu bei dideliu jungčių tvirtumu. 

• Nepažeidžia veidrodžio amalgamos.
• Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
• Elastinga siūlė.
• Puikiai sukimba su porėtais ir neporėtais paviršiais, 23kg/cm2.
• Atsparūs vandeniui.

Klijai skirti veidrodžių ir kitų apdailos elementų bei statybinių medžiagų klijavimui 
prie daugelio porėtų ir neporėtų paviršių.

Stiklu.
Veidrodžiais.
Keramika.
Mediena.
Betonu.
Metalu.
Gipsu.



UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius 
Tel./faksas +370 5 266 11 67, www.tegra.lt, www.tegrastate.lt

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Naudojimo instrukcija

Apribojimai

Pakuotė

Sandėliavimo sąlygos 

Saugos nurodymai 

Atliekų tvarkymas 

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės 
galą ir užsukite ant jos  antgalį, esantį komplekte. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių 
juostelėmis 5 cm atstumu viena nuo kitos. Prispauskite klijuojamus paviršius vienas su kitu. Jei 
montuojami veidrodžiai yra didesni nei 0,15 m2, veidrodis turėtų būti apsaugotas atraminiais 
elementais, kurie neleidžia veidrodžiui judėti. Saugokite jungtį nuo vandens, kol ji visiškai 
sukietės. Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C. Nesukietėjusių klijų likučius galima 
nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai.  Plėvelė susidaro per 10 minučių. 
Korekcijos laikas 10-20 min.  Pilnai sukietėja per 72 val. Tinka darbams viduje. Temperatūrinis 
atsparumas po sukietėjimo –20 °C ... +60 °C.

Nenaudoti lakuotam stiklui, PE, PP, teflonui.
Kai paviršius padengtas dažais arba laku atlikite suderinamumo testą.

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo 
datos, laikantis saugojimo taisyklių.

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

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.

Techniniai duomenys

Rodiklis Vienetai Sertifikavimas Vertė

Spalva Smėlio

Pagrindo medžiaga Sintetinis kaučiukas

Sukibimo jėga po sukietėjimo kg/cm2 23

Tankis g/cm3 1,25

Klijavimo laikas min. @ +23°C/50% RH 10-20

Pilno stingimo laikas val. @ +23°C/50% RH 72

Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo °C –20 °C ... +60 °C

Darbo aplinkos temperatūra °C +15 °C ... +30 °C

Išeiga, siūlės m 10

Tūris ml 280


