Momentiniai Klijai Lauko ir Vidaus Darbams
“ Titebond® PVC Trim Joint Adhesive”
Titebond® PVC apdailos jungčių klijai yra vieno komponento, didelio
stiprumo klijai, skirti PVC jungtims. Ši klijų formulė be tirpiklių susilieja
iš karto, sudarydama vientisą jungtį, kurią galima apdoroti per mažiau
nei 60 sekundžių. Klijai yra 100% atsparus vandeniui, atsparūs
smūgiams ir išdžiūve skaidrūs, todėl paviršius atrodo profesionaliai.
Titebond® PVC apdailos jungčių klijai puikiai tvirtėja ir be aktyvatoriaus.
Tinka gaminių klijavimui, kurie bus naudojami lauke ir viduje.
Titebond® PVC yra idealūs klijai PVC ir ne tik. Jie puikiai suklijuos ir
daug kitų medžiagų pvz.: metalas, aliuminis, žalvaris, mediena,
plastikas, guma, stiklas, keramika, akmuo ir kt.
Klijai yra klampūs, todėl puikiai užpildys nedidelius paviršiaus
nalygumus.

Produkto savybės
•
•
•
•
•

Labai greitas surinkimas. Nebūtini spaustuvai, o juos naudojant sutrumpina suspaudimo laiką;
Ypač stiprūs.
Momentaliai tvirtėja – 30-60 sekundžių;
Puikus atsparumas karščiui ir tirpikliams;
Išdžiuvę skaidrūs. 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;
Vandenį atstumiantys ir 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: 60 000 cps
ph: 7.0
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

Darbinė temperatūra: nuo +12⁰C iki +30⁰C
Eksploatavimo temperatūra: nuo -51⁰C iki +93⁰C
Tvirtėjimo laikai: Produktas tvirtėja iš karto. Vartotojas
turi 30 sekundžių lygiavimui ir 20 sekundžių pradiniam
nustatymui.
*Maksimalus (100%) sukietėjimas po 8 valandų.

LOJ: 50 g/L

Valymas: naudokite acetoną.

Pliupsnio taškas: >81,11⁰C

Apribojimai:
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite klijus nuo +12°C iki +30°C
temperatūroje.
Dėmesio: Staigiai suklijuoja odą, akis ir kitus audinius. Skaitykite saugos duomenų lape pateiktą papildomą
informaciją. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS

KIEKIS

DĖŽĖJE

6422

118ml

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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