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R-SL-FIX-SBS montažiniai klijai SBS

1.	 Paviršius,  ant kurio  bus naudojami  klijai,  turi  būti  švarus,  ant jo turi  nebūti  dulkių,  tepalų,  rūdžių,  seno sandariklio  likučių  ir kitų  me
džiagų,  dėl  kurių  gali  pablogėti  sukibimas.

2.	 Nupjaukite  kasetės  galą  palikdami  dalį  sriegio,  aplikatorių  užsukite  ant sriegio,  nupjaukite  kampu  tokiu  pločiu,  kuris  atitiktų  įren
giamą  siūlę.

3.	 Įdėkite  kasetę  į pistoletą  ir rankiniu  arba  pneumatiniu  pistoletu  tepkite  klijus.
4.	 Ant  klijuojamo  paviršiaus  užlašinkite  klijų  arba  uždėkite  klijų  juosteles  ir vienodai  paskirstykite.  Sujunkite  paviršius  ir atjunkite.  Pa

laukite  5 minutes,  vėl  suglauskite  ir stipriai  suspauskite.
5.	 Jungtis  pasiekia  didžiausią  suklijavimo  stiprumą  per 1–7 dienas  priklausomai  nuo medžiagos  tipo,  sluoksnio  storio  ir sąlygų.  Prikliju

otos  detalės  padėtį  galima  koreguoti  tik  ją judinant,  tačiau  neatplėšiant.
6.	 Baigus  darbus  reikia  nušluostyti  įrankius  popieriniu  rankšluosčiu  ir nuplauti  tirpikliu

[Lithuanian]: Installation guide

Polimeriniai klijai – labai elastinga, kristalinė klijavimo masė

Informacija apie gaminį

Naudojimas
•	 Plokščių,  profilių,  briaunelių  ir grindjuosčių

montavimas.
•	 Palangių,  lubų,  akmens  ir keraminių  plytelių

surišimas.
•	 Laiptelių  prie  lauko  durų,  laiptų  ir atbrailų  tvir

tinimas.
•	 Nenaudoti  su polistirenu.

Savybės ir privalumai
•	 Labai  gerai  sukimba  su mediena,  MDF, HDF,

betonu,  plastiku,  plytomis,  metalu,  stiklu,  kie
tu PVC  ir statybos  pramonėje  dažniausiai  na
udojamomis  medžiagomis

•	 Didelis  surišimo  stipris
•	 Sustingęs  išlieka  lankstus
•	 Idealiai  tinka  renovavimo  ir apdailos  darbams
•	 [Lithuanian]:  Do stosowania  wewnątrz  po

mieszczeń
•	 Greitai  stingsta  ir efektyviai  prasiskverbia  į

pagrindą

Pagrindo medžiaga
Sertifikuotas naudoti:
•	 Betonas
•	 [Lithuanian]:  Masonry
•	 Mediena
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 Orientuotų  skiedrų  plokštės  (OSB)
•	 Natūralus  akmuo
•	 PVC  medžiaga
•	 Stiklas
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Techniniai duomenys
Parametras Vertė Metodai

Naudojimo  temperatūra [°C] +10 ÷ +35

Aprėptis -
[Lithuanian]:  18 linear  meters  of 4x4 mm
joint  per one 300 ml cartridge

Šiluminis  atsparumas  (sukietėjus) [°C] -18 ÷ +60

Parengiamojo  apdorojimo  laikas [min] 2

Stingimo  trukmė [] 2 RH 55%

Kietėjimo  tipas - tirpiklio  garavimas

Tankis [g/cm 3] 1,56

Pakuotė - [Lithuanian]:  300 ml cartridge

R-SL-FIX-08-SBS

Spalva - [Lithuanian]:  beige

Parametras Vertė

Sandėliavimo  temperatūra [°C] +10 ÷ +35

Sandėliavimas
[mėnesį] [Lithuanian]:  12

- [Lithuanian]:  In originally  closed  containers,  in cool  and dry places.

Logistikos duomenys

Gaminys Spalva

Kiekis (vnt.) Svoris (kg)
Brūkšninis ko

dasVienetinė pa
kuotė

Sudėtinė paku
otė

Padėklas
Vienetinė pa

kuotė
Sudėtinė paku

otė
Padėklas

R-SL-FIX-08-SBS
[Lithuanian]:

beige
15 15 1260 7.8 7.8 687.1 5906675313641


