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Atitinka šiuos standartus: 

 Viršija ASTM C557 ir CAN / CGSB 71.25M specifikacijų našumo reikalavimus 
 

Titebond® GREENchoice Projects Construction Adhesive 

STATYBINIAI KLIJAI (skystos vinys)                  

 
 
„Titebond® GREENchoice Projects Construction Adhesive“ yra universalūs klijai 
skirti klijuoti įprastas statybines medžiagas vidaus patalpose. Komfortiškas darbo 
laikas idealiai tinka tiksliam klijuojamų medžiagų surinkimui. Klijai visą laiką išliks 
elastingi ir netrūkinės. Ši LOJ (lakieji organiniai junginiai) atitinkanti ir nedegi klijų 
formulė yra saugi aplinkai - neišskiria kenksmingų garų ir skatina sveiko gyvenimo 
bei darbo būdą. 
 
Rekomenduojama: Interjero statybos, rekonstravimo ir remonto projektams. 

Suderinamos medžiagos: Įprastos statybinės medžiagos, įskaitant medieną, 

apdailos medžiagas, dailylentes, medžio drožlių plokštes, fanerą, medienos plaušų 

plokštes, gipso kartoną, mūrą ir betoną, putplasčio vonių apvadus ir keraminių 

plytelių remontą. 

 

 Idealiai tinka gaminiams iš putplasčio ir plastiko; 

 Vandens pagrindu; 

 Aplinkai nekenksmingi; 

 Gerai nusivalo vandeniu kol neišdžiūvę;  

 Gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų; 

 Atitinka LOJ. 
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Fizinės savybės      Naudojimas 

 

 

 

APRIBOJIMAI:  

Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Vienas paviršius turi būti akytas. Norėdami gauti geriausius 
rezultatus, laikykite aukštesnėje kaip nei +4°C temperatūroje. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje.  
Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt. 
 

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 

 

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE 

4121 296ml 12vnt. 

 

 

Produkto tipas: polimerinių emulsijų mišinys 
Būklė: vidutinio klampumo mastika 
Spalva: Smėlio spalvos 
Kietūjų dalelių: 75%  
Klampumas:  160,000 cps 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus  
Pliupsnio temperatūra: >93,3⁰C 
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo 
skylės diametro: ~ 6mm - 9,5m, 3mm -  19m. 
 

 

Darbinė temperatūra: nuo +5⁰C iki +38⁰C   
Eksploatavimo temperatūra: -12⁰C iki +49⁰C . 
Darbo laikas (koregavimo): 20 min.  
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.  
Naudojimas: Nupjaukite antgalį maždaug 45⁰ 
kampu. Rekomenduojamas skylutės skersmuo 
nuo 0,6 iki 1cm. Pradurkite kasetės apsauginę 
foliją ir įstatykite ją į pistoletą. Klijus tepkite ant 
vieno iš paviršių taškeliais arba ištisine juosta.  
Plokštės iš putplasčio: 
Uždėkite 0,6cm rutuliukus aplink perimetrą 1cm 
atstumu nuo krašto ir padarykite dvi zigzago 
formos juostas viduryje. 
Apvadai: Klijus tepkite tiesiai ant apvado. Gerai 
prispauskite prie paviršiaus ir pajudinkite, kad 
klijai tolygiai pasiskleistu.  
Gipskartonio plokštė: kartu su klijais naudokite 
tvirtinimo detales. 
PASTABA: Didelėms plokštėms gali prireikti 
mechaninio prilaikymo, tol kol klijai neišdžius. 
Valymas: įrankius ir klijus galima valyti 

vandeniu, kol klijai yra šlapi. Jei klijai išdžiūvo, 

įrankius ir klijų likučius galima nuvalyti 

vandens/acetono/acto mišiniu. 
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