KESTOPREN
KONTAKTINIAI KLIJAI
NAUDOJIMO SRITIS
Tinka klijuoti įvairius profilius iš PVC, kaip pavyzdžiui plintusus, kampus ar apdailos
plyteles, plyteles laiptų kampams. Taip pat ir kilimų bei plytelių klijavimui iš PVC;
linoleumo, kamščio, laminato, gumos, odos ir įvairių statybinių plytelių klijavimui.
KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS
Pagrindas turi būti sausas, lygus ir švarus. Grubius ir nelygius paviršius išlyginti su
Kestonit grindų glaistu. Medinių grindų siūlės išlyginamos.
SAVYBĖS
* Klijų jungtis veikia be ilgalaikio prispaudimo
* Geras atsparumas drėgmei
* Didelis atsparumas šilumai, apie + 90ºC
* Klijų siūlė išlaiko spalvą.
TECHINIAI DUOMENYS
Skiediklis
Kontaktinių klijų skiediklis Kesto Nr.3
Masė
Apie 0.85 kg/l
Atsparumas
šalčiui
Neužšąla
Žemiausia darbinė
temperatūra
+ 15 ºC
Degumas
Lenvai užsiliepsnojantis
Atviro išlaikymo
laikas
15 – 45 min.
Darbinis laikas
1 – 1.5 val.
DARBO PRIEMONĖS
Lygi glaistyklė (nedantyta) arba teptukas.
IŠEIGA
2 m²/l (tepant klijus ant abiejų klijuojamų pusių)
ĮPAKAVIMAS
1/3, 1, 3, 10 ir 20 l.

REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Patalpų, medžiagos ir
klijų temperatūra
+18...+20 ºC
Medžio drėgmė
8...12 %
Betono drėgmė
max. 3.5 p-% arba žemiau 85% RH
Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki
tokios pat temperatūros.
EKSPLOATACINĖ IR
EKOLOGINĖ SAUGA
Produkte yra lengvai užsiliepsnojantis skiediklis. Darbo vietoje turi būti gera ventiliacija.
Vengti bereikalingo odos kontakto su šviežiais klijais. Izoliuoti produktą nuo
užsiliepsnojimo galimybių – prietaisų skleidžiančių elektrostatinį krūvį, kibirkštis ir t.t.
Po darbo tuoj pat uždaryti produkto pakuotę. Saugoti nuo vaikų. Nepilti į kanalizaciją.
Menki produkto kiekiai išdžiūna, sausus likučius galima išvežti į savartyną. Didelius
produkto likučius reikia utilizuoti ir priduoti į specializuotą atliekų naikinimo įstaigą.
Pagal atskirą prašymą išduodamas papildomas produkto saugos pasas.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Klijai užtepami ant abiejų klijuojamų paviršių su nedantyta mentele ar teptuku.
Priklausomai nuo sąlygų, leisti klijams išdžiūti apie 15 – 45 min. Kai klijų plėvelė atrodo
sausa, tada klijuojami paviršiai prispaudžiami vienas prie kito. Suklijuota siūlės jungtis iš
karto sulimpa, bet galutinis tvirtumas pasiekiamas per keleta parų. Jei yra abejonių,
patariama atlikti testinį suklijavimą prieš klijuojant visą paviršių.
Darbo su klijais metu yra griežtai draudžiama šalia laikyti atvirą liepsną! Be to, reikia
laikytis saugaus darbo taisyklių su lenvai užsiliepsnojančiais produktais.
DĖMESIO!

NEUŽŠĄLA

LENGVAI

UŽSILIEPSNOJANTIS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +5 ºC. Saugoti pilnai uždarytą, orginaliame
įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant. Netinka klijuoti labai minkštą
PVC ar poliolefiną. Minkštai PVC rekomenduojame Kiilto plastmasės klijus užtepti ant
nedidelių plotų.
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes
negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime
prisiimti atsakomybės

