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Produkto savybės 
• Kontaktinių klijų alternatyva; 
• Sukurti siekiant sumažinti klijų prasiskverbimą; 
• Vidutinis džiūvimo laikas; 
• Jokių kenksmingų garų; 
• Saugūs – nedegūs. 

 

Apribojimai: 
Klijai „Titebond Cold Press for Veneer“ yra specialiai sukurti faneravimui ir netinka kitiems surinkimo darbams. Jie 
nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame 
naudoti medienos klijus “Titebond III Ultimate” arba “Titebond II Premium”. Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus 
temperatūra yra žemesnė nei +10⁰C. 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  

5175 946ml 6vnt. 

5176 3,78l 2vnt. 
 

Klijai Medienos Faneravimui ir Lukšto Klijavimui Šaltajame Prese 
“Titebond Cold Press for Veneer”             

„Titebond Cold Press for Veneer“ yra aukštos kokybės, kontaktinių klijų 
alternatyva, skirta faneros ir lukšto klijavimui prie plokščių paviršių.  
Jie specialiai sukurti medienos, medžio drožlių plokščių, MDF, faneros ir kitų 
porėtų medžiagų laminavimui šaltuoju būdu (šaltai presuojant). „Titebond Cold 
Press“ turi vidutinį kietėjimo greitį, permatomą klijų siūlę ir neskleidžia 
kenksmingų ar ėsdinančių garų, būdingų daugumai kontaktinių klijų.  
Klijai turi papildomą apsaugą nuo klijų prasiskverbimo faneravimo metu. 
 

Produkto tipas: Modifikuota PVA emulsija  
Spalva: Rudi 
Išdžiūvusi plėvelė: Pusiau skaidri 
Kietųjų dalelių: 42%  
Klampumas:  4500 cps 
Stiprumas: 2508 psi / 17,28 N/mm2 / 176 Kg/cm2 
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su 
klevu prie +21⁰C)    
pH: 4.9 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus  
LOJ: 2 g/L   
Pliupsnio taškas: >93⁰C   
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +10⁰C    
Atviras laikas: 15 min. (21°C./50%RH) 
Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH) 
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:  
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-
10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-
27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm 
Naudojimo metodai:  
Buteliukas turi originalų klijų paskleidimui snapelį. 
Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku. 
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna 
šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar 
pašalinkite šlifavimo medžiagomis.  
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                                       Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt 
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