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Kiilto Clear skaidrūs
fiksavimo klijai

Permatomi ir elastingi sandarinimo klijai,
skirti naudoti viduje ir lauke. Lengva
padengti. Galima tvirtinti pvz.:, tualeto
sėdynę, veidrodžius ir stiklines plyteles.
Tinka naudoti su natūraliu akmeniu ir
judančiomis jungtimis. Vieno
komponento.

Geras pirminis sukibimas, skaidrūs, elastingi•
Klijavimui ir sandarinimui•
Išeiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė•
Džiūvimo laikas 3 mm/d., apie 10 mm/7 d.•
Tinka naudoti viduje ir išorėje•

PANAUDOJIMO SRITIS
„Kiilto Clear“ vieno komponento klijai yra skaidrus, elastingas, sililo
polimerų technologijos pagrindu pagamintas hermetikas. Tinka tvirtinti
ir sandarinti viduje ir lauke. Tinka naudoti ten, kur reikia, kad greitai
išdžiūtų, pvz., transporto priemonių korpusams (automobiliams,
laivams ir mobiliems namams), apmušalams, statybinėms plokštėms ir
mechaniškai nusidėvinčiomis judančiomis jungtimis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Norimos naudoti medžiagos turi būti be dulkių, sausos ir be riebalų.
Gerai limpa prie įvairių akmenų, betono, daugelio metalų, medienos,
stiklo ir glazūruotų paviršių, taip pat epoksido ir poliesterio paviršių.
Prieš naudojimą su plastikinėmis medžiagomis rekomenduojama
išbandyti. Nupjaukite viršutinį tūbelės galą. Įsukite į vietą išspaudimo
antgalį ir nupjaukite ties tinkamu diametru, kad tilptų į siūlės plotį.
Tepkite klijus rankiniu arba suslėgto oro pistoletu ir, jei reikia,
išlyginkite ir suformuokite mentele. Tepkite klijus juostomis ir, jei reikia,
paskleiskite mentele. Baigę naudotis sandariai uždarykite pakuotę.
Nesustingusį produktą galima pašalinti ksilenu ar acetonu. Sukietėjusį
gaminį galima pašalinti tik mechaniškai. Esant ekstremalioms klimato
sąlygoms, „KiiltoFix Clear“ gali šiek tiek pakeisti spalvą.
Nerekomenduojama naudoti stiklinimui (tvirtinti ar sandarinti stiklą
langų rėmuose)

PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų
atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis.  Techniniai duomenys yra
nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių
sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas.  Kokybės
valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas
naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų
nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti
laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą
produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir
procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS
Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines

SMP polimerasRIŠIKLIO RŪŠIS

didelės klampos pastaKONSISTENCIJA

apytikr. 1,1 kg/lTANKIS/SANTYKINIS SVORIS

3,5 N/mm² (DIN 53504)TEMPIMO JĖGA

250 % (DIN 53504)PAILGĖJIMAS

„Shore A 55“KIETUMAS

apytikr. 10 min. (23 °C, RH 50 %)PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO

3 mm/dKIETĖJIMO GREITIS

Nuo +5 iki +35 °CNAUDOJIMO TEMPERATŪRA

290 mlPAKUOTĖS DYDŽIAI

Nuo -40 iki +90 °CEKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA

5 x 5 mm siūlė, apytikr. 12 m / tūbelėjePADENGIMAS

± 20 %MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS

Neatidarytą galima laikyti esant +10–25 °C
temperatūrai, sausoje vietoje, 12 mėnesių.

SANDĖLIAVIMAS
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pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie
produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.
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