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Produkto savybės 
 

• Sukurti visų tipų laminuotoms ir medinėms grindims, kurios yra įrengiamos naudojant plaukiojančių grindų 
sistemą;  

• Rekomenduojami šildomoms grindims; 
• Atitinka griežtus ANSI II (D3) tipo atsparumo vandeniui reikalavimus;  
• Žemesnė nei įprasta naudojimo temperatūra; 
• Greitas džiūvimas; 
• Lengvas darbas; 
• Kol neišdžiūvę klijai yra baltos spalvos – lengviau pastebimi jei ištryško per siūlę; 
• Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo vandeniu; 
• Pilnai išdžiūvę atsparūs tirpikliams ir vandeniui; 
• Aukščiausio ekologiškumo – saugu naudoti; 
• Netoksiški; 
• Nedegūs; 
• LOJ (Lakiųjų Organinių Junginių Kiekis) atitinka visus valstybinius reikalavimus, taip pat SCAQMD; 
• Produktas yra sertifikuotas FloorScore® pagal SCS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Titebond® Tongue & Groove Flooring Glue ” 

 Klijai Medinių Grindų Liežuvėliui ir Grioveliui                  
 
Titebond® Tongue & Groove Flooring Glue yra aukščiausios kokybės medienos klijai, 
kurie atitinka griežtus ANSI II (D3) tipo atsparumo vandeniui reikalavimus. Be to, jie turi 
žemesnę leistiną darbo temperatūrą ir labai ilgą galiojimo laiką. Abu šie faktoriai yra 
unikalūs medienos klijų pramonėje. "Titebond Tongue & Groove Flooring Glue" yra 
sukurti visų tipų laminuotoms ir medinėms grindims, kurios yra įrengiamos naudojant 
plaukiojančių grindų sistemą. Klijai užtikrina aukščiausios kokybės sujungimą liežuvyje 
ir griovelyje. Darbo metu, dėl klijų baltos spalvos juos lengva pamatyti, jei norite greitai 
nuvalyti. Klijai netoksiški ir nedegus, todėl jie yra saugūs ir nekenksmingi aplinkai. 
Išdžiūve klijai yra skaidrūs, atsparus tirpikliams ir vandeniui. "Titebond Tongue & 
Groove Flooring Glue" suteikia profesionaliam montuotojui aukščiausią apsaugos nuo 
galimų drėgmės problemų lygį, tuo pačiu išlaikant stiprų galutinį siūlės sujungimą. 
 
Atitinka ANSI II (D3) reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija) 
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Fizinės savybės     Naudojimas 

 

Apribojimai:  
Klijai “Titebond® Tongue & Groove Flooring Glue” nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenaudokite, 
kai paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +12,5⁰C. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos 
sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir klijai atsistatys i pirminę būseną. Norint užtikrinti 
geriausią rezultatą klijuojant egzotišką ir sakingą medieną, susisiekite su mūsų komandos technine pagalba – 
www.titebond.lt. 
 
DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

2104 473ml 12vnt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produkto tipas: Skersinio ryšio polivinilo acetatas  
Spalva: Balta 
Sausos plėvelės spalva: Pusiau skaidri 
Kietųjų dalelių: 48%  
Klampumas:  4000 cps 
Stiprumas: 3750 psi / 25,85 N/mm2 / 263,65 Kg/cm2 
pH: 3.0 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 
LOJ: 5,5 g/L   
Pliupsnio taškas: >94⁰C   
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro padengiant ištisą 
plotą 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +12,5⁰C    
Atviras laikas: 5 min. (21°C./50%RH) 
Išeiga: 38 išilginiai metrai iš vieno buteliuko.  
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna 
šluoste.  
 
 

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

 


