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Viršija visas toliau išvardytas charakteristikas: Amerikos faneros asociacija AFG-01 ASTM C557 ASTM D3498, CAN / CGSB-71.25M ir 
gali / CGSB-71.26M)  

 
 
Produkto savybės 

• Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus;  
• Pažangi uretano (poliuretano) formulė; 
• Idealiai tinka naudoti drėgnai ir šaltai medienai; 
• Neprilygstamas stiprumas ir ilgaamžiškumas; 
• Gali būti naudojami dviems neporėtiems paviršiams suklijuoti; 
• Galima dirbti šalto ir drėgno oro salygomis; 
• Nekenkia plastikui ar putplasčiui; 
• Glotnus ir lygus klijų siūlas; 
• Greičiausias galutinis sutvirtėjimas; 
• Tinka sunkioms statybinėms medžiagoms suklijuoti; 
• Atleidus klijų išspaudėjo gaiduką savaime nustoja tekėti pro snapelį, 

 
 

 

Greitai Tvirtėjančio Poliuretano Statybiniai Klijai  
“Titebond Fast Set Polyurethane” 
                  
Titebond® Fast Set Polyurethane - yra vieno komponento, pažangių technologijų 
poliuretaniniai klijai. Klijai specialiai sukurti siekinat pagreitinti statybos laiką ir darbo 
kokybę. Klijai greičiau ir stipriau prilimpa, lyginant su kitais panašiais produktais. Jie gali 
būti naudojami vidaus ir išorės darbams ir yra priskiriami prie aukščiausios kokybės 
produktų, kurie pasižymi neprilygstamu stiprumu ir ilgaamžiškumu, net jei klijuojate dvi 
neporėtas medžiagas. 
Jie garantuoja greitą medžiagų prilipimą darbo metu ir labai sklandžiai išsispaudžia net jei 
dirbate netoli nulinės oro temperatūros. 
Klijai idealiai tinka beveik visų statybinių medžiagų suklijavimui, įskaitant šlapias ir šaltas 
(medienai, metalui, plastikui, putoms, betonui, plytoms, akmeniui, veidrodžiams ir t.t.). 
 
Pagrindiniai klijų skirtumai, lyginant su kitais tradiciniais produktais: 

• Greičiau sutvirtėja ir išdžiūna, nei įprasti statybiniai klijai; 
• Užtikrina pastovų ir ilgaamžišką sujungimą su dauguma statybinių medžiagų; 
• Galima dirbti šaltu oru (iki 0⁰C); 
• Išsispaudžia lygesnis klijų siūlas; 
• Tvirtėjimo metu klijai labai nežymiai pasipučia ir puikiai užpildo visus nelygumus; 
• Ypatingai stiprūs ir atsparūs vandeniui. 

Klijų stipriai po 24val. suklijavus: 

• Drėgną OSB plokštę su drėgna OSB plokšte - 235psi (165221 kg/m2) 
• Fanerą su pjautine mediena - 644psi (452776 kg/m2) 
• Fanerą su egle - 680psi (478087 kg/m2) 
• Betoną prie betono 1084psi (762127 kg/m2) 
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Fizinės savybės     Naudojimas 

 

Apribojimai:  
“Titebond® Fast Set Polyurethane” nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Klijus gali būti sunku pašalinti 
nuo odos ir drabužių. Rekomenduojame darbo metu dėvėti pirštines. Naudojant rūke, ant aprasojusių paviršių arba 
drėgno oro salygomis klijų kietėjimo greitis didėja. 
Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į 
tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt. 
DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE 
4221 296ml 12vnt. 

 
 

Spalva: Smėlio spalvos 
Kietūjų dalelių: 98%  
Klampumas:  150,000 cps 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Nesušaldyti 
LOJ: 20 g/L   
Pliupsnio temperatūra: >94⁰C   
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės 
diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm -  4,3m, 13mm – 2,5m 
Pilnas sutvirtėjimas: iki 24val. (priklausomai nuo 
paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės). 
 
Klijai nustoja tekėti atleidus išspaudėjo gaiduką! 
 
 

Darbinė temperatūra: nuo 0⁰C iki +49⁰C   
Eksploatavimo temperatūra: nuo -29⁰C iki +49⁰C. 
Atviras laikas: 15-20 minučių esant 50 % santykinei 
oro drėgmei. 
Darbo laikas (koregavimo): apie 1 val.  
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.  
PASTABA: Jei klijus naudojate drėgnoms ir šaltoms 
juodgrindėms priklijuoti, Amerikos Faneros Asociacija 
rekomenduoja  kiekvieną faneros lakštą kampuose 
papildomai sutvirtinti medvaržčiais ar kitomis 
panašiomis priemonėmis.  
Valymas: Sukietėję klijai pašalinami peiliu ir 
mineraliniu spiritu, arba kitomis mechaninėmis 
priemonėmis. Naudojant mineralinį spiritą sekite 
tiekėjo atsargumo priemones. Po darbo rankas 
plaukite su muilinu vandeniu. 
 

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

 


