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Atitinka šiuos standartus: 
 Viršija ASTM C557  

 

Titebond® GREENchoice Cove Base Construction Adhesive 

KLIJAI GRINDJUOSTĖMS IR APVADAMS (skystos vinys)                  

 
„Titebond® GREENchoice Cove Base Construction Adhesive“ yra profesionalūs 
stiprūs klijai, sukurti greitam ir stipriam sukibimui. Jie iškarto prilaiko klijuojamas 
medžiagas savo vietose ir neatlimpa. Visą laiką išliks elastingi ir netrūkinės.  
Ši LOJ (lakieji organiniai junginiai) atitinkanti ir nedegi klijų formulė yra saugi aplinkai  
- neišskiria kenksmingų garų ir skatina sveiko gyvenimo bei darbo būdą. 
 
Rekomenduojama: Guminių ir vinilinių pagrindų, laiptų pakopų montavimui. 

Suderinamos medžiagos: Visos įprastos statybinės medžiagos, įskaitant medieną, 

fanerą, OSB plokštes, tinką, gipskartonį, tapetus, plyteles, įvairius dažytus paviršius ir 

betoną.  

 

 Stiprus pirminis sukibimas lengvam montavimui; 

 Vandens pagrindu; 

 Aplinkai nekenksmingi; 

 Greitai sukimba; 

 Gerai nusivalo vandeniu kol neišdžiūvę;  

 Gerai sukimba su visais įprastais sienų paviršiais; 

 Savaime neatlimpa; 

 Atsparūs smūgiams; 

 Atitinka LOJ. 
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  Fizinės savybės       Naudojimas 

 

 

 

APRIBOJIMAI:  

Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Padidinsite jungties stiprumą jei paviršiai prieš 
klijuojant bus nugruntuoti, nudažyti arba pašiaušti. Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite 
aukštesnėje kaip +4°C temperatūroje. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje ir vėsioje vietoje.  
Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt. 
 

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 

 

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE 

3401 311ml 12vnt. 

 

 

Produkto tipas: Polimerinė emulsija 
Būklė: vidutinio klampumo mastika 
Spalva: Smėlio spalvos 
Kietūjų dalelių: 73%  
Klampumas:  145,000 cps 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus  
Pliupsnio temperatūra: >93,3⁰C 
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo 
skylės diametro: ~ 6mm - 9,5m, 3mm -  19m. 
 

 

Darbinė temperatūra: nuo +5⁰C iki +38⁰C   
Eksploatavimo temperatūra: -18⁰C iki +49⁰C . 
Darbo laikas (koregavimo): 10-15 min.  
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.  
Naudojimas: Nupjaukite antgalį maždaug 45⁰ 
kampu. Rekomenduojamas skylutės skersmuo 
nuo 0,6 iki 1cm. Pradurkite kasetės apsauginę 
foliją ir įstatykite ją į pistoletą. Klijus tepkite ant 
vieno iš paviršių ištisinėmis juostomis.  
Užneškite klijus ant gaminio klijuojamos pusės 
juostomis. Atstumas tarp juostų turėtu būti 2,5-
4cm. Per 10-15 min. nuo klijų užnešimo stipriai 
prispauskite prie sienos ir pajudinkite gaminį, 
kad klijai tolygiai pasiskleistu.  
Pastaba: netaisyklingiems ar išlenktiems sienų 
paviršiams gali prireikti papildomo prilaikymo, 
kol klijai nesustings. 
Valymas: įrankius ir klijus galima valyti 

vandeniu, kol klijai yra šlapi. Jei klijai išdžiūvo, 

įrankius ir klijų likučius galima nuvalyti 

vandens/acetono/acto mišiniu. 

                                 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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