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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Klijai siūlėms (PU)

Skirtas AQUAPANEL® cementinėms vidaus plokštėms
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® klijai siūlėms (PU) skirti sienų
darbams ir klijuoti pavienes AQUAPANEL®
cementines vidaus plokštes. Nereikia atlikti
sudėtingų dengimo darbų ir įstatyti sujungimo
juostos.

Pakuotė / sandėliavimas
■ 310 ml / tūbelė
■ Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
■ Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 12 mėnesių
Prekės kodas: 49376

Paruošimas ir naudojimas

Darbo sauga

Techniniai duomenys

Prieš dengdami AQUAPANEL® klijais siūlėms
(PU), įsitikinkite, kad kraštai būtų nuvalyti,
pavyzdžiui, naudojant šlapią šepetėlį. Tai
užtikrins geresnį sukibimą su plokšte.

Dirbant su šiuo skystu produktu, rekomenduojame mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti
apsauginius akinius.

Aprašymas

1 K PUR klijai,
didelio klampumo

Tankis
Atsparumas
temperatūrai

1,5 g/ml

Ties pritvirtintos AQUAPANEL® cementinės
vidaus plokštės kraštu užtepkite ištisinę
AQUAPANEL® klijų siūlėms juostelę.
Tai turi būti atlikta prieš uždedant sekančią
plokštę. Papildomas sujungimų klijavimas
negalimas. Uždėkite sekančią plokštę ant
konstrukcijos ir spauskite klijus (sujungimo
plotis turi būti apie 1 mm). Įsitikinkite, kad
plokštės sulygiuotos horizontaliai ir vertikaliai.
Tada prisukite plokštes savisriegiais.
Kitą dieną naudodami skutiklį pašalinkite klijų
perteklių.

Sukietėję -40°C
iki +80°C

Atsparumas drėgmei C4 pagal EN12765
Klijavimo laikas

50 min.
(esant 20°C ir 65%
santykiniam drėgnumui)

Išeiga
apie 50 ml/m2 (apie 25 ml/m siūlės) tūbelės
užtenka apie 6.5 m2
Darbo laikas
Apie 12 min./m2 (įskaitant savisriegių įsukimą)
Darbinė temperatūra / klimatas
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
neturi būti mažesnė kaip +8°C.
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

