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Produkto savybės                                                       
 

• Išskirtinis atsparumas vandeniui ir pelėsiui;  
• Ypači stipriai prilimpa (kaip klijai); 
• Puikus sukibimas ir lankstumas; 
• Nekeičia spalvos laikui bėgant; 
• Puikus atsparumas dėmėms ir purvui;  
• Neturi likutinio kvapo; 
• Sklandžiai išsispaudžia ir tolygiai tepasi; 
• Saugus maisto ruošimo vietoms.    

 
 
 

 

Paskirtis 
 

• Voniai; 
• Virtuvei; 
• Kriauklei; 
• Dušo kabinai; 
• Stalviršiui; 
• Įvairių plyšių ir įtrūkimų sandarinimui. 

 
 

 
 
 

 
 

"Titebond® Kitchen & Bath Sealant" 
Sandariklis Virtuvėms ir Vonioms                  

 
 
"Titebond® Kitchen & Bath Sealant" yra modifikuotas akrilo mišinys, specialiai sukurtas visam 
laikui užsandarinti didelės drėgmės vietas, esančias virtuvėse ir voniose. Sandariklis idealiai 
tinka plyšių sandarinimui prie vamzdžių, dušo kabinų, kriauklių ir virtuvinių stalviršių. Jis puikiai 
sukimba su daugybe medžiagų, įskaitant vinilą, keramines plyteles, aliuminį, stiklą, marmurą, 
plytas, medieną, porcelianą, plastiką, dažytus paviršius.  
 
"Titebond® Kitchen & Bath Sealant"  labai lankstus ir atsparus pelėsiui sandariklis užtikrina 
stiprų, vandeniui nelaidų sujungimą kurio spalva nesikeičia laikui bėgant. Sandariklis 
suformuos atsparią dėmėms ilgalaikę apsaugą nuo vandens ir drėgmės. 
 
Visiškai išdžiūvęs sandariklis "Kitchen & Bath" yra saugus maisto ruošimo vietoms.  
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Fizinės savybės         Naudojimas 

 

Apribojimai:  
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite sandariklį nuo +4,5°C iki +49°C 
temperatūroje. 
Dėmesio: Skaitykite saugos duomenų lape pateiktą papildomą informaciją.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE! 
 
 
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  
1701 Baltas 300ml 12vnt. 

1711 Skaidrus 300ml 12vnt. 
 

 

Produkto tipas: Modifikuotas Akrilas 
Spalva:  Baltas, Skaidrus 
Kietųjų dalelių: 72% baltas,  60% skaidrus,  
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 
LOJ: 20 g/L (<1.5%) baltas, 5 g/L (<1.5%) skaidrus,  
Pliupsnio temperatūra: Nėra 
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės 
diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm -  4,3m, 13mm – 2,5m  
 
 

Darbo temperatūra: nuo +4,5⁰C iki +49⁰C 
Eksploatavimo temperatūra: nuo -18⁰C iki +71⁰C 
 
Valymas: muilinu vandeniu.  
 
 
Perspėjimas: Sandariklis 1711 (skaidrus) – išspaudus 
jis bus baltos spalvos. Taps skaidriu tik pilnai išdžiūvęs.  
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