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Viršija REIKALAVIMUS APA AFG-01, ASTM D3498 ir ASTM C557. 

 

 

 
 

Produkto savybės 
 Atitinka LOJ reikalavimų 

 Tinka drėgnai ir šaltai medienai 
 Pašalina girgždėjimą 

 Sumažina vinių kiekį 
 Stiprus ir greitas pritraukimas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klijai juodgrindėms “PROvantage” (skystos vinys) 
Visoms oro sąlygoms 
                  
PROvantage™ yra aukštos kokybės, atitinkantys LOJ reikalavimus kjlijai idealiai 

tinkantys grindų pagrindo įrengimui. Rekomenduojama naudoti medienos, medienos 

drožlių plokščių ir faneros suklijavimui. Puikiai sukimba net su drėgna ir šalta 

mediena.  

 

PROvantage juodgindžių klijai sudaro nuolatinį sujungimą, kuris lieka lankstus, 

sumažina vinių kiekį ir pašalina gridų girgždėjimą. Klijai gerai išsistumia dirbant šalto 

oro sąlygomis (iki -18°C) todėl su šiais klijais galima dirbti beveik ištisus metus. 

 

 

 

 
Pagrindiniai klijų skirtumai, lyginant su kitais tradiciniais produktais: 

 Puikiai sukumba su visais medienos gaminiais 

 Užtikrina pastovų ir ilgaamžišką sujungimą  

 Galima dirbti šaltu oru – puikiai išsistumia iki -18°C 

 Puikiai sukimba su drėgna ir šalta mediena ir medienos drožlių plokštėmis 
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Fizinės savybės     Naudojimas 

 

Apribojimai:  

“Titebond” klijai nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenaudokite ant polistireninio putplasčio, 
standaus plastiko ar vinilinių paviršių. Šio produkto negalima naudoti dviejų neporėtų paviršių klijavimui, nes, tokiu 
atveju, bus užkirstas kelias klijų džiūvimui. 
Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.navako.lt. 
Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje nuo +1°C iki +24°C temperatūroje. Jei turite klausimų dėl naudojimo, 
kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.navako.lt. 
 

DĖMESIO:  

KLIJAI DEGŪS! Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.  

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

5481 296ml 12vnt. 

 

 

Pagrindas:  Patentuotas sintetinis polimeras 
(tiksotropinė vidutinio klampumo mastika) 
Spalva: Smėlio spalvos 
Kietūjų dalelių: 67%  
Klampumas:  150,000 cps 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Nesušaldyti 

LOJ: 49 g/L   
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės 
diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm -  4,3m, 13mm – 2,5m 
Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (priklausomai nuo 
paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės). 
 

Darbinė temperatūra: nuo -18⁰C iki +38⁰C   
 

Eksploatavimo temperatūra: nuo -29⁰C iki +49⁰C. 
Darbo laikas: 20 minučių esant 50 % santykinei oro 
drėgmei. 
 
Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti 
nuo užteršimo ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti 
tinkamai klijams prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos 
medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už 
tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.  
 
Valymas: Įrankius valykite mineraliniu spiritu arba 
acetonu. Naudojant mineralinį spiritą ir acetone 
sekite tiekėjo atsargumo priemones. Po darbo rankas 
plaukite su muilinu vandeniu. 
 

                                 Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt 
                              Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207 
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