
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

Privalumai

Taikymo sritys

Puikiai sukimba su:

POINT FOLIE&MEMBRANE FIX – tai stiprūs ir elastingi klijai - hermetikas 
modifikuotos akrilo dispersijos pagrindu skirti įvairioms plėvelėms klijuoti ir 
hermetizuoti. Naudojami garo, difuzinėms, aliuminio, polietileno, poliamido ir 
kitų plėvelių bei membranų tvirtinimui ir sandarinimui ant tokių paviršių kaip 
tinkas, betonas, mediena ir metalas. Klijai pasižymi stipria ir greita adhezija. 
Klijuoja iškarto, nereikia atskirti ir laukti kol susiformuos plėvelė. Atitinka šilumos 
izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikato DIN4108-7 reikalavimus, 
todėl puikiai tinka aukštos energetinės klasės namams statyti ar renovuoti. 

• Greitas ir patogus klijavimas iškart.
• Šilumos izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikatas DIN4108-7.
• Sukimba su daugeliu porėtų ir neporėtų paviršių.
• Puiki adhezija su dauguma plėvelių ir membranų.
• Be lakiųjų organinių junginių (VOC free)
• Nuolat elastinga siūlė.

Aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimas ir 
sandarinimas ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas. Garo ir 
vėjo juostų klijavimas.

POINT FOLIE & MEMBRANE FIX
Stiprūs bei elastingi plėvelės ir membranos 
tvirtinimo klijai - hermetikas

• Garo ir difuzine plėvele.
• Garo ir vėjo juostomis.
• Polietileno plėvele.
• Poliamido plėvele.
• Polipropileno plėvele.
• Aliuminio folija.
• Plytomis.
• Tinku.
• Gipsu.
• Betonu.
• Mediena.
• Metalais.
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Naudojimo sąlygos 

Naudojimo instrukcija

Sertifikatai

Visi paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, neriebaluoti, netepaluoti. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C. 

Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą 
ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų 
paviršių. Klijai, hermetikas turi būti tepami ant paviršiaus nepertraukiamai, kaip parodyta paveikslėlyje. Tepkite ant 
stogo plėvelės arba konstrukcinio elemento šono, kaip parodyta paveikslėlyje. Sujunkite klijuojamus elementus. 
Optimalus siūlės plotis hermetizavimui yra 25 mm, klijavimui nuo 3 iki 4 mm.

„EMICODE®“ sertifikatas yra klijų ir statybinių medžiagų išmetamųjų teršalų kontrolės asociacijos 
kokybės ženklas. Bandymų metu pagal ISO 16000 dėmesys skiriamas LOJ (lakiųjų organinių 
junginių)  elgsenai, pagal kuria POINT FOLIE & MEMBRANE FIXatitinka aukščiausius kriterijus 
„EMICODE EC1 PLUS“ - labai mažai teršalų.

Šilumos izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikatas DIN4108-7.

Rodiklis Vienetai Sertifikavimas Vertė

Spalva Žydra

Pagrindo žaliava Modifikuota akrilo dispersija

Konsistencija Pasta

Tankis g/ml 1,2

Kietėjimo laikas val. 24

Plėvelės susidarymas min. 40

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

Terminis atsparumas po sukietėjimo °C –20 ... +75

Tūris ml 300

Pakuotė 

300 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje 
sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Saugos nurodymai 

Atliekų tvarkymas 

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

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.  


