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Specialūs bespalviai klijai tekstilei
Pakuotė: 20g
SAVYBĖS:
• Išdžiūvę bespalviai
• Rūbai gali būti plaunami
• Atsparūs lyginimui
NAUDOJIMAS.
Tekstilės medžiagoms, pvz. medvilnei, džinsui, linui, veltiniui, sintetiniam pluoštui
klijuoti, taip pat klijuojami deriniai yra su medžiu, oda ir metalu. Netinka PE, PP,
PTFE „Styropor®“ ir plonai tekstilei (šilkui ir kt.).
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Prieš klijuojant paviršiai turi būti švarūs, sausi, nuriebalinti ir be dulkių.
NAUDOJIMAS
Klijus plonu sluoksniu užtepkite ant klijuojamo paviršiaus. Įsitikinkite, kad klijai
įsigėrė į paviršių ir palaukite 1–2 minutes kol išgaruos (priklausomai nuo
naudojamų klijų kiekio) tirpiklis. Po to padėkite klijuojamą dalį ir prispauskite, kad
suliptų. Palaukite apie 30 minučių, kol išdžius. Tolesnis lyginimas padidins
sukibimą ir atsparumą skalbimui. Lygindami naudokite įdėtą presavimo audinį.
Lygindami gležną tekstilės medžiagą, atlikite bandymą su paslėpta audinio dalimi.
SVARBU
Iš karto po naudojimo nuplaukite įrankius vandeniu.
SANDĖLIAVIMAS
12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje kambario
temperatūroje. Venkite žemesnės nei 5 °C ir aukštesnės nei 40 °C temperatūros.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Sudėtis
Tankis
Spalva
Paruošimo laikas
Naudoti kai temperatūra
Sąnaudos
Galutinis stipris (DIN EN 205)

PVA dispersija
apie 1,13 g/cm³
balta, kreminė
30–60 min.
18–25 °C
250–350 g/cm³
po 30–60 min.
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SVEIKATA IR SAUGA
Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas
pagal pageidavimą.
„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra
pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas
įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė
„Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už
gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra
tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet
kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai
susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę
už gaminius, numatomą teisės aktais.“
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