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Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija) 
 

 
 

Produkto savybės 
 

 2 X greičiau džiūna ir 3 X tirštesni nei tradiciniai PVA klijai  

 Nenuteka nuo horizontalių paviršių 

 Išdžiūve skaidrūs 

 Uždažomi 

 Idealiai tinka staliaus darbams ir įvairioms namų reikmėms 

 Užpildo mažus įtrūkimus ir plyšius  

 Puikiai šlifuojami 

 Skirti vidaus darbams 

 Kol neišdžiūve nusivalo vandeniu 

 Netoksiški  

 Nedegūs ir neturi nemalonaus kvapo  
 

 

 

 
 
 
 

 “Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” 
Greitai Džiūstantys Tiksotropiniai PVA Klijai Medienai  
                  
 “Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” yra naujausi medienos klijai suteikiantys 

galimybę staliams ir dailidėms greitai atlikti darbą. Tai Franklin International 

greičiausiai džiūstantys PVA medienos klijai, turintys trumpiausią  3-5 minučių darbo 

laiką. Įdealiai tinka naudojimui ant porėtų ir vidutinio porėtumo paviršių. Puikiai tinka 

medžio, keramikos, akmens, stiklo, audinio, odos ir daugelio kitų medžiagų klijavimui. 

“Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” pasižymi greitu pradiniu lipnumu ir greitu 

džiūvimu, tačiau leidžia pakoreguoti netiksliai sujungtas medžiagas. Klijai sukuria 

stipresni sujungimą už medieną, išdžiūvę yra skaidrūs ir nedaro įtakos sekančioms 

dangoms. 

"Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue" yra didžiausio  klampo  PVA medienos klijai 

rinkoje. Išspaudus iš buteliuko jie pasilieka toje vietoje, kur jūms reikia tam, kad būtų 

maksimaliai lengva tvarkingai suklijuoti bet kokias detales - nuo grindjuosčių iki lipdinių, 

nuo kėdžių turėklų iki dekoratyvinių baldų detalių.  

Tai įdealūs klijai medinių baldų ir kitų medinių detalių surinkimui. 
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Apribojimai:  

Medienos klijai “Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina 

didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus “Titebond III Ultimate” arba “Titebond II 

Premium”. Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10⁰C. Klijų užšaldymas nepakeis 

savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys i pirminę 

būseną.  

Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 

 

 

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

2404 474ml 12vnt. 

 

 

Produkto tipas: Tiksotropinis polivinilo acetatas  
Spalva: Balta 
Išdžiūvusi plėvelė: Skaidri 
Kietųjų dalelių: 60%  
Klampumas:  36500 cps 

Stiprumas: 3000 psi / 20,68 N/mm2 / 210,92 Kg/cm2 
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su 
klevu prie +21⁰C)    
pH: 4.8 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus (du ciklai) 

LOJ: 2,4 g/L   

Pliupsnio taškas: >94⁰C   
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +10⁰C    
Atviras laikas: 3-5 min. (21°C./50%RH) 
Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH) 
 
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:  
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-
10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-
27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm 
 
Naudojimo metodai:  
Buteliukas turi originalų klijų paskleidimui snapelį. 
Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku. 
 
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna 
šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar 
pašalinkite šlifavimo medžiagomis.  
 
 

Fizinės savybės     Naudojimas 
 

                                 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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