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Produkto savybės                                                       
 

• Puikiai sandarina plyšius ir įtrūkius;  
• Uždažomas dažais vienu sluoksniu; 
• Suformuoja lankstų ir vandeniui nelaidų 

sujungimą; 
• Kol neišdžiūvęs gerai nusiplauna muilinu 

vandeniu;  
• Neturi likutinio kvapo; 
• Sklandžiai išsispaudžia ir tolygiai tepasi; 
• Atsparus pelėsiui; 
• Uždažomas vandeniu skiedžiamais 

dažais po 2-4 valandų;  
• Išdžiūvęs neblizga (matinis).          

 
 

Paskirtis 
 

• Įvairių plyšių ir įtrūkimų sandarinimui; 
• Medienai, plytelėms, stiklui; 
• Mūrui, gipskartonio plokštėms; 
• Aliuminiui, dažytam metalui; 
• Vonios patalpoms; 
• Dušo kabinoms; 
• Kriauklėms; 
• Vidaus ir lauko darbams; 

 
 

 
 
 

 

Silikoninis Sandariklis Titebond® Painter's Plus 
Vidaus ir Lauko Darbams (40 metų)                  

"Titebond® Painter's Plus" yra aukštos kokybės, universalus silikonizuoto akrilo 
sandariklis, skirtas vidiniam ir išoriniam naudojimui. Jis suformuoja ilgaamžį, 
lankstų ir vandeniui atsparų sujungimą. "Painter's Plus" puikiai sukimba su 
dažniausiai naudojamomis statybinėmis medžiagomis, įskaitant medieną, 
metalą, stiklą, mūrą, aliuminį ir plyteles. Jis idealiai tinka plyšių sandarinimui, 
plyšių remontui ir užpildymui.  
 
"Titebond Painter's Plus" labai sklandžiai ir lengvai išsispaudžia. Sandariklis gali 
būti uždažomas vandeniu skiedžiamais dažais vienu sluoksniu ir nebus 
matomas per dažus. 
Unikalios formulės sandariklis "Titebond Painter's Plus" savaime neatlimpa nuo 
paviršiaus darbo metu. Su juo lengva suformuoti tvarkingą sujungimą. Kol yra 
drėgnas lengvai nusivalo nuo paviršiaus vandeniu. 
 



 2 

Fizinės savybės         Naudojimas 

 

Apribojimai:  
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite sandariklį nuo +4,5°C iki 
+49°C temperatūroje. 
Dėmesio: Skaitykite saugos duomenų lape pateiktą papildomą informaciją.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE! 
 
 
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  
8301 Baltas 300ml 12vnt. 

8311 Migdolo 300ml 12vnt. 
8321 Rudas 300ml 12vnt. 
8341 Pilkas 300ml 12vnt. 

8351 Medžio spalva 300ml 12vnt. 
8361 Juodas 300ml 12vnt. 

 
 

Produkto tipas: Akrilas 
Spalva:  Baltas, skaidrus, spalvotas 
Kietųjų dalelių: 82% baltas,  60% skaidrus,  
87% spalvotas 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 
LOJ: 23 g/L (<1.5%) baltas, 5 g/L (<1.5%) 
skaidrus, 21 g/L (<1.5%) spalvotas  
Pliupsnio temperatūra: Nėra 
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės 
diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm -  4,3m, 13mm – 
2,5m  
 
 

Darbo temperatūra: nuo +4,5⁰C iki +49⁰C 
Eksploatavimo temperatūra: nuo -32⁰C iki +82⁰C 
 
 
Valymas: muilinu vandeniu.  
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