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Produkto savybės 
 100% atsparūs vandeniui (Atitinka ANSI I ir II tipo vandens atsparumo bandymams) – D4 

 Klijuoja praktiškai viską 

 Suklijavimo stipris kaip epoksidinių klijų  

 Trumpas suspaudimas ir greitas tvirtėjimas 

 Puikiai šlifuojasi 

 100% kietųjų dalelių 

 Sudėtyje nėra tirpiklių 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliuretaniniai klijai “ Titebond Polyurethane Liquid Glue” 
                  
Titebond Polyurethane Glue yra tikras proveržis klijų technologijose.  

Tai vieninteliai poliuretaniniai klijai apjungiantys ilgą 30-ties minučių darbo laiką su 

trumpu 45-kių minučių suspaudimo laiku. Titebond Polyurethane Glue yra profesionalaus 

stiprumo universalūs klijai suformuluoti įvairių medžiagų suklijavimui.  

Nežiūrint į tai, kad Titebond Polyurethane Glue puikiai suklijuoja medį su medžiu, jie 

idealiai tinka metalui, keramikai, daugumai plastikų, HPL plokštėms, Corian® dirbtiniam 

akmeniui, akmeniui ir kitų akytų ir neakytų medžiagų klijavimui. 

Titebond poliuretaniniai klijai yra paruošti naudojimui. Jie nedaro įtakos sekančioms 

dangoms ir puikiai šlifuojasi. 
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Apribojimai:  

Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10⁰C. Nenaudokite klijų sujungimams, kurie bus 

pastoviai panardinti po vandeniu. 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  

2300 355ml 12vnt. 

 

 

 

   Fizinės savybės        Naudojimas 
 

Produkto tipas: Poliuretanas  
Klijų spalva: Ruda / Skaidri 
Išdžiūvusių klijų spalva: Šviesiai rusva / Skaidri 
Kietųjų dalelių: 100%  
Klampumas:  8500 cps / 8500000 cP 
Stiprumas kambario temperatūroje:  
virš 3500 psi / 24,13 N/mm2  
Stiprumas prie 65⁰C (vienos nakties):  
3000 psi / 20.68 N/mm2  
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 

LOJ: 0 g/L   

Pliupsnio taškas: >93,33⁰C   
Vidutinė produkto išeiga: 6,35 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +10⁰C    
Surinkimo laikas po klijų užnešimo:                      
25-30 min. (21°C./50%RH) 
 
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:  
Pakankamas suspaudimas HPL plokštėms – 2,1 – 
5,62 kg./1kv.cm, minkštai medienai – 7-10,5 
kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 8,78-12,3 
kg./1kv.cm, lapuočių medienai 12,3-17,57 kg./1kv.cm 
 
Naudojimo metodai:  
Klijus galite paskleisti voleliu, teptuku arba mentele. 
Šis produktas tvirtėja veikiamas drėgmės. Drėgmė ir 
temperatūra turės įtakos darbo ir prispaudimo laikui. 
Maksimalus darbo laikas gali būti nustatomas 
priklausomai nuo klijų plėtimosi (suputojimo). 
Minimalus prispaudimo laikas gali būti nustatomas 
tuomet, kai klijai tapo tvirti.  
 
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi 
mineraliniu spiritu. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių 
nušlifuokite arba pašalinkite mechaniškai.  
 
 

                         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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