
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PRODUKTO APRAŠYMAS 
Akrilo ir vandens pagrindo kontaktiniai klijai be 
tirpiklių, turintys itin geras pirminio sukibimo ir 
itin stiprias galutinio suklijavimo savybes. Galu-
tinis suklijavimas pasiekiamas po vienos dienos. 
Klijus lengva naudoti rankiniu pistoletu. Klijai 
nenuteka. Klijai gerai užpildo ir išlygina pavir-
šiaus šiurkštumą. Sudaro standų, stiprų sukibi-
mą paviršių, kurių vienas turi būti įgeriantis. 
Tinkamas naudoti patalpų viduje arba ten, kur 
klijų siūlės bus apsaugotos nuo drėgmės ir lie-
taus. 
 
TAIKYMO SRITIS 
Power Bond klijai yra naudojami klijuoti dau-
gumą medžiagų ant sausų paviršių. Naudojami 
patalpų viduje arba kitose zonose be kapiliari-
nės drėgmės. Naudokite klijus kuomet elemen-
tas bus klijuojamas be atramos arba situacijose, 
kuomet yra reikalingas trumpas džiūvimo lai-
kas. 
Klijai tinkami daugumai statybinių medžiagų: 
medžiui, metalui (lakuoto ir neapdoroto), meta-
lizuotiems paviršiams, betonui, keramikai, PVC, 
stiklui, akmeniui, putos/akytam plastikui (bet 
ne PE/PP/PTFE). Bent vienas iš klijuojamų pa-
viršių turi būti porėtas/įgeriantis. 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas. 
Nupjaukite tūbelės galą atitinkamo skersmens. 
Tepkite, naudodami pistoletą. Klijus išspauskite 
5mm pločio juostomis kas 30cm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3mm klijų sluoksnį suspauskite 10 sek. Klija-
vimo stiprumas formuojasi po kelių minučių. 
Elementas gali būti klijuojamas be parėmimo ar 
suspaudėjų (objekto svoris neturi viršyti 110kg 
kvadratiniam užteptų klijų metrui). Galutinis 
suklijavimo stipris pasiekiamas po 1 dienos. 
Šviežius klijus pašalinsite vandeniu. Sukietėju-
sius klijus galima pašalinti tik mechaniškai. Klijų 
siūlės stipris niekada nebus didesnis nei pavir-
šiaus apkrovos galios. Klijuojant plastiką ar 
gumą, prieš tai klijus išbandykite. Nenaudokite 
klijų riebiems plastikams (PP/PE/PTFE). 
 
SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA 
Pagal galiojančius reguliavimus produktas ne-
klasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ar 
degus. Sudėtyje nėra biocidų. 
Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos 
duomenų lapą.  
 
TECHNINĖS SAVYBĖS 
Savybės prieš naudojimą 
Konsistencija Lygi masė 
Galiojimo laikas 18 mėn. gamyklinėje 

pakuotėje, sausoje ir 
vėsioje patalpoje.  

Tankis 1,3 g/cm3 
Savybės po panaudojimo 
Darbinė temperatūra +5°C - +30°C 
Džiūvimo sistema Dėl šilumos 
Spalva Smėlio 
Išeiga 5mm Ø juosta: 15m/l 
Degumas nedegus 
Įrankiai rankinis pistoletas 
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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 


