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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 97
Klijai ir užpildas plytelėms

Privalumai

Taikymo sritys

Puikiai sukimba su:

Klijai ir užpildas plytelėms silanizuotos akrilinės dispersijos pagrindu, su priedais 
apsaugančiais nuo pelėsio ir grybelių. Baltos spalvos. Idealiai pritaikyti keraminių 
plytelių ir įvairių dekoratyvinių plokščių klijavimui ant lygių paviršių, taip pat naujų 
siūlių užtepimui ir senų atnaujinimui. Vidaus darbams. Bekvapiai, dažomi, puiki 
adhezija daugumai paviršių, lengvai tepasi. Galima dažyti. Nereikia gruntuoti. 
Viena flakono išeiga apie 10 m siūlės.

• Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
• Atsparūs pelėsiui ir grybeliams.
• Elastinga, balta siūlė.
• Mechaniškai patvari siūlė.
• Siūlės paslankumas: 12,5%.
• Be skiediklio, bekvapiai.
• Dažomi.

Keraminių plytelių ir įvairių dekoratyvinių plokščių klijavimui ant lygių paviršių, 
taip pat naujų siūlių užtepimui ir senų atnaujinimui.

Keramika.
Gipsu.
Kartonu.
Glaistu.
Betonu.
Mediena.
Polistirolu.
Poliuretanu.
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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 arba taškais. Prispauskite 
klijuojamus paviršius vienas su kitu.  Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C. Nesukietėjusių klijų likučius galima 
nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai.  Plėvelė susidaro per 60 minučių. Pilnai sukietėja per 24 
val. Tinka darbams viduje. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo –20 °C ... +60 °C.

Netinka bituminiams paviršiams, natūraliam kaučiukui, chloropreno pagrindo medžiagoms, bei statybinėms 
medžiagoms, kurios gali išskirti alyvas, plastifikatorius ar skiediklius. Nenaudoti natūraliam akmeniui ir spalvotiems 
metalams. Netinka vietoms pastoviai esančioms po vandeniu. Netinka akvariumams ir terariumams klijuoti, 
stiklinimui. Neklijuoja PE ir PP.

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 24 mėnesiai 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 Balta

Pagrindo medžiaga Akrilinė dispersija

Tankis g/cm3 1,07

Siūlės paslankumas % ISO 9047 12,5

Tempimas iki plyšimo % ISO 37 800

Nutekėjimas nuo vertikalių paviršių mm ISO 7390 0-3

Plėvelės susidarymas min. @ +23°C/50% RH 25-40

Kietumas pagal Šorą A 25-35

Pilno stingimo laikas (1-1,5 mm.) val. @ +23°C/50% RH 24

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

Darbo aplinkos temperatūra °C +5 °C ... +40 °C

Išeiga, siūlės m 10

Tūris ml 280


