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Produkto savybės 

 Maksimaliai greitas pradinis pritraukimas prie vertikalių paviršių  
(5 sekundės);  

 Labai lengvai priklijuoja sunkius daiktus; 

 Priklijuoja labai stipriai ir visam laikui; 

 Nesitraukia; 

 Ypatingai stiprūs; 

 Labai tiršti (klampūs); 

 Daugelyje atvejų nebereikalingi vinys, varžtai ir kiti mechaniniai tvirtinimo 
elementai;  

 Tinkami naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis;  

 Po galutinio sutvirtėjimo išlieka elastingi (netrapūs); 

 Puikiai sukimba su labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagomis; 

 Sutrumpina darbo laiką ir sumažina tvirtinimo detalių sąnaudas; 

 Ypatingai atsparūs vandeniui; 

 Priklijuotų daiktų koregavimas galimas 10-ies minučių bėgyje; 

 Prilimpa prie drėgnų paviršių; 

 Puikus atsparumas senėjimui; 

 Darbinė temperatūra nuo -18°C iki +49°C. 
 
 
 
 

Klijai Vertikaliems Paviršiams         
Titebond® Ultimate TiteGrab Adhesive™                  
 

Titebond® Ultimate TiteGrab Adhesive ™ yra pažangaus polimero klijai specialiai sukurti 

tam, kad sumažinti įvairių medžiagų klijavimo laiką prie vertikalių paviršių. Greitai pritraukia 

sunkiasvorias medžiagas, sutrumpina darbo laiką, labai stipriai sukimba su akytais ir 

neakytais paviršiais.  

Klijuojamos prie vertikalių paviršių medžiagos nenuslysta, todėl daugelyje atvejų yra 

nerekialinga pagalbinė atrama ir palaikymas.  

Klijai TiteGrab yra 100% atsparūs vandeniui, beveik be kvapo, skirti vidaus ir išorės 

darbams. Klijai tinkami naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis ir yra atsparūs šalčiui, 

karščiui bei vandeniui. TiteGrab klijai neturi tirpiklių, greitai tvirtėja ir netgi gali būti 

naudojami ant drėgnų paviršių. 

Titebond Ultimate TiteGrab Adhesive yra unikalus produktas sukurtas daugelio statybinių 

medžiagų greitam priklijavimui (ypač didelėms plokštėms, sienų dangoms ir veidrodžiams). 

Idealiai tinka klijuoti plytas, dekoratyvinius lipdinius ir santechnikos įrenginius. Taip pat gali 

būti naudojami dekoratyvinių apvadų, dekoratyvinių profilių, angokrasčių bei palangių 

klijavimui. Labai stipriai prilimpa beveik prie visko: medžio, natūralaus akmens, veidrodžių, 

betono, metalo, tinko, plytų, gipso ir stiklo.  

Titebond® Ultimate TiteGrab ™ klijų sukibimo galia yra ideali izoliacinių kaiščių klijavimui 

prie daugumos statybinių medžiagų. Priklijuotas vienas kaištis išlaikys 1,36kg svorį po 17 

min., 2,27kg svorį po 35 min., o po 2,5 valandos kaištis gali būti sulenktas, neprarandant 

sukibimo. „TiteGrab“ didesnė sukibimo jėga žymiai sumažina montavimo laiką ir leidžia per 

vieną dieną baigti izoliacijos projektus. 
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Paskirtis:                 

 

Fizinės savybės     Naudojimas 

 

 

 

Apribojimai:  

Nenaudokite, kai klijų temperatūra yra žemesnė nei +5°C. Nenaudokite ant plastiko, polietileno, gumos ar asfalto. Neskirta 

naudoti aplink baseinus ir visur kur yra chloridas. Netinka nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenumatytas tiesioginis 

kontaktas su ugnimi arba su labai stipriai įkaistančiais paviršiais. Labai aukšta temperatūra gali paveikti klijų sukibimo stiprį. Dėl 

didelių veidrodžių ir kitų sunkiųjų vertikaliųjų klijavimo priemonių: turi būti naudojama nuolatinė mechaninė tvirtinimo sistema. 

Netinkami naudoti kaip sandariklį. Negalima dažyti klaidinių dervų pagrindo dažais. Kai kuriuos akytus ar dulkėtus paviršius gali 

tekti gruntuoti. Prieš naudojimą rekomenduojame atlikti sukibimo bandymus. Dėl papildomų klausimų ar rekomendacijų 

susisiekite su mūsų konsultantais. Visi kontaktai yra nurodyti tinklapyje www.titebond.lt.  

Garantija: 

Jei jūsų netenkina produktas, atvejais kai jis buvo naudojamas kaip nurodyta, jūs galite grąžinti pakuotę su nepanaudotu 

produktu ir pirkimo įrodymu, kad UAB NAVAKO galėtu pakeisti produktą. Gražinamoje pakuotė produktas neturi būti panaudotas 

iki galo. Garantija galioja tik produkto pakeitimui į kitą ir neapima darbo sąnaudų ir pan. JOKIOS KITOS GARANTIJOS yra 

nenumatytos. 

 

DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE 

6701 281ml 12vnt. 
 

 

 Veidrodžiai; 

 Lipdiniai ir dekoratyviniai apvadai;  

 Plokštės ir apdailos lentos; 

 Židinių apdailos elementai; 

 Vonių apdailinės plokštės; 

 Putpalstis; 

 Vertikalios lentynos; 

 Vertikalios kraštovaizdžio sienos; 

 Gipskartonio ar medienos metaliniai profiliai; 

 Virtuviniai apvadai, lentynėlės, kabliukai; 

 Cementinės plokštės; 

 Betonas, akmuo; 

 Vertikalūs gerbuvio elementai; 

 Skydai ir sunkios plokštės; 

 Grindjuostės; 

 Sunkiasvoriai apdailos elementai. 
 

Sudėtis: Pažangusis polimeras 
Spalva: Balta 
Klampumas:  3,600,000 cps 
Koregavimo laikas: apie 10min.                             
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 
LOJ: 4 g/L (<0,26%)    
Pliupsnio temperatūra: Nėra 
Vidutinė išeiga iš kasetės: ~ 5,5m 
Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (kambario temperatūroje) 
 

Darbinė temperatūra: nuo -18⁰C  iki +49⁰C 

(geriausia temperatūra nuo +15⁰C iki +32⁰C).  

Jei naudosite klijus žemesnėje nei +15⁰C 
temperatūroje pasirūpinkite, kad produktas būtu 
kambario temperatūros. 
Darbo ypatumai: išspauskite vientisą  klijų siūlą ne 
arčiau nei 1,2cm nuo klijuojamo daikto krašto. 
Sunkiems ar platiems daiktams priklijuoti gali prireikti 
daugiau nei 2 vientisi klijų siūlai išspausti nuo vieno 
iki kito krašto horizontalia kryptimi. Atstumas tarp klijų 
siūlų turi būti ne mažesnis nei 2,5cm. 
Darbo laikas: 10 min. priklausomai nuo paviršiaus, 
oro ir produkto temperatūros.  
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: Nesukietėjusius klijus galima nuvalyti 
mineraliniu spiritu arba acetonu.  
Po darbo rankas plaukite muilinu vandeniu. 
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