Momentiniai klijai “Titebond Instant Bond MEDIUM”
(Vidutinio klampumo)
Titebond Momentiniai Klijai yra dviejų dalių klijavimo sistema sukurta labai
greitam darbui (5 - 15 sekundžių surinkimo laikas ir 30-60 sekundžių pradinis
tvirtėjimas). Klijai sudaro labai stiprų pastovų sujungimą ir idealiai tinka
sunkiai pasiekiamiems sujungimams ir paviršiams, kuriuos sunku suspausti
spaustuvais. Klijai specialiai sukurti medienai ir jos gaminiams, tačiau puikiai
tinka daugumai kitų medžiagų ir paviršių suklijavimui pvz: kaučiukas,
granitas, PVC, MDF, stiklas, akrilas, nailonas, žalvaris, aliuminis, nerūdijantis
plienas, chromas, poliesteris, polistireninis putplastis, porcelianas, stiklo
pluoštas.
Vidutinio klampumo momentinių klijų surinkimo laikas yra 7 sekundės, o
pradinis tvirtėjimas 5 sekundės. Be tipinių klijavimų jie idealiai tinka
medienos įtrūkimų, šakų ir tuštumų užpildymui, medienos atplaišų
priklijavimui, akytų paviršių sutvirtinimui siekiant išvengti tolimesnio suirimo
ar plyšinėjimo.
Titebond Momentiniai Klijai puikiai dirba ir be aktyvatoriaus, tačiau
naudodami aktyvatorių sutrumpinsite pradinio tvirtėjimo laiką apie 50%.

Produkto savybės



Labai greitas surinkimas. Nebūtini spaustuvai, o juos naudojant sutrumpina suspaudimo laiką
Ypač stiprūs. Sujungimas stipresnis nei tvirčiausia mediena




Puikus atsparumas karščiui ir tirpikliams
Nedaro įtakos tolimesnei apdailai



Universalūs klijai (mediena, MDF, PVC, akrilas, aliuminis, žalvaris, nerūdijantis plienas, chromas, granitas,
natūrali guma, porcelianas, stiklo pluoštas ir kt.)





Tris kartus distiliuoti. Tai garantuoja maksimalų produkto švarumą
Atsparūs smūgiams
Labai patogus buteliuko snapelis atsparus užsikimšimui
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Fizinės savybės

Naudojimas

Produkto tipas: Etil Cianoakrilatas
Spalva: Skaidri
Sausos plėvelės spalva: Skaidri
Kietųjų dalelių: 100%
Klampumas: 120 cps / 0,12 Pa
Stiprumas: nuo 2800psi iki 4200 psi / 196.85 Kg/cm2
iki 295.28 Kg/cm2 (priklausomai nuo klijuojamų
medžiagų).
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

Darbinė temperatūra: virš +10⁰C
Eksploatavimo temperatūra: nuo -54⁰C iki +94⁰C
Tvirtėjimo laikai: 7 sekundės atviras surinkimo laikas, 5
sekundės pirminis tvirtėjimas, 30 sekundžių tvirtėjimas.
*Pilnas (100%) sukietėjimas per 8 valandas.
Valymas: naudokite acetoną.

LOJ: 20 g/L
Pliupsnio taškas: >81,11⁰C

Apribojimai:
Titebond Momentiniai Klijai nėra skirti naudojimui išorės darbams arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė.
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite klijus nuo 12°C iki 30°C
temperatūroje.
Dėmesio: degus skystis. Staigiai suklijuoja odą, akis ir kitus audinius. Yra etil-2-Cianoakrilatas. Dirgina akis, odą ir
kvėpavimo takus. Saugokitės akių ar odos kontakto. Neįkvėpkite garų. Nenuryti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
PIRMOJI PAGALBA: Jei pateko į akis, nebandykite atmerkti per jėgą. Skalaukite akis vandeniu 15 minučių ir
nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Jei jaučiatės blogai po klijų kontakto su oda, praplaukite sąlyčio plotą su vandeniu ir
kreiptis į gydytoją. Įkvėpus, išeikite į gryną orą. Kreiptis medicininės pagalbos, jei simptomai neišnyksta. Skaitykite
saugos duomenų lape pateiktą papildomą informaciją. Prieš darbą gerai išmaišykite klijus. SAUGOKITE NUO
SUŠALDYMO.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS

KIEKIS

DĖŽĖJE

6211
6212

56,80ml

15vnt.

113,60ml

10vnt.

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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