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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® griovelių klijai (PU)

Skirti AQUAPANEL® cementinių grindų
plokščių su įlaida klijavimui
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® griovelių klijai (PU) yra naudojami grindims, kai reikia sujungti atskiras
AQUAPANEL® cementines grindų plokštes ir
AQUAPANEL® cementines grindų plokštes
MF.
Nereikia savisriegių.

AQUAPANEL® griovelių klijai (PU) – tai poliuretaniniai klijai, naudojami plokščių
kraštams. Po 12 valandų, klijai išsiplečia ir
sukietėja. Tada galima pašalinti klijų perteklių.

Pakuotė ir sandėliavimas
AQUAPANEL® griovelio klijai (PU) 310 ml/
tūbelėje
AQUAPANEL® griovelio klijai (PU) 600 ml/
apvalkale
Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 9
mėnesiai.
Prekių kodai:
310 ml tūbelė: 110435
600 ml apvalkalas: 113817

Paruošimas ir darbas su klijais

Darbo sauga

Techniniai duomenys

Prieš naudojant AQUAPANEL® griovelių klijus
(PU), nuo plokščių kraštų pašalinkite dulkes,
naudodami drėgną šepetį. Taip užtikrinsite
gerą klijų sukibimą.

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

Aprašymas

1 K PUR klijai,
didelio klampumo

Tankis

1,40 g/ml

Atsparumas
temperatūrai

-40°C iki +80°C

Atsparumas drėgmei

C4

Klijavimo laikas

apie 80 minučių
(esant 20°C ir
65% santykiniam
drėgnumui)

Klijais tepkite plokštės įlaidos kraštą, naudodami antgalį, kuris buvo sukurtas specialiai šiai
sistemai. Klijai atrodys kaip plati ir plona juosta.
Klijų barjeras prisiklijuoja prie krašto ir uždengia griovelį. Pastaba: Klijai nėra tepami į
griovelį.
Kai tik klijai sukietėja (po 12 valandų), nugrandykite klijų perteklių, naudodami mentę arba
grandiklį.

Išeiga
apie 60 ml/m²
Tūbelės turinio pakanka 5 m²
Apvalkalo turinio pakanka 10 m²
Darbinė temperatūra/klimatas
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
neturi būti žemesnė kaip +5°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.

