KIILTOFIX CLEAR
NAUDOJIMO SRITIS
Vieno komponento KiiltoFix Clear hermetikas - tai skaidrūs elastingi klijai, pagaminti naujos
technologijos sililo polimerų pagrindu. Tinkami naudoti viduje ir išorėje. Tinka klijavimui kai
reikalingas greitas kietėjimas, pvz. transporto priemonėms (automobiliams, laivams, mobiliems
namams), konstrukcinėms plokštėms ir judančioms siūlėms, veikiamoms mechaninio dėvėjimosi.
TVIRTINIMO PAGRINDAS
Paviršiai turi būti sausi, nedulkėti ir neriebaluoti. Geras sukibimas su įvairiais akmenimis, betonu,
dauguma metalų, medžiu, stiklu ir glazūruotais paviršiais, taip pat ir epoksidiniais bei poliesterio
paviršiais. Prieš klijuojant plastikinius paviršius rekomenduotina patikrinti sukibimo
pakankamumą.
SAVYBĖS
* skaidri
* elastinga
* greitai kietėja
* puikus sukibimas prie daugumos paviršių
* be skiediklių
* be izocianatų ir falatų
* lengvai pasidengia net esant žemai temperatūrai
* galima dažyti su dauguma dažų vandens pagrindu (rekomenduotina patikrinti prieš dažant)
* atspari atmosferos pokyčiams
* geras cheminis atsparumas (silpniems tirpalams)
* gali būti naudojama maisto gaminimo patalpose, bet medžiaga negali kontaktuoti su maistu
* nerekomenduojama stiklo tvirtinimui į lango rėmą
TECHINIAI DUOMENYS
Tipas
MS polimerai
Būsena
didelio klampumo pasta
Kietėjimas
veikiant drėgmei
Plėvelės susidarymo laikas
apie 15 min. (23ºC, RH 50%)
Kietėjimo laikas
3 mm/d
Susitraukimas
-2 %
Lyginamasis svoris
apie 1,0 kg/l
Naudojimo temperatūra
+1....+40ºC
Atsparumas temperatūrai
-40....+90ºC
Tąsumo stiprumas (DIN 53504)
2 N/mm2
Ištempimas iki plyšimo (DIN 53504) 300%
Atramos A tvirtumas
40
Maksimalus siūlės judėjimas
±20%
* aukščiau pateikti duomenys yra tik informaciniai, ir negali būti laikomi kaip medžiagos
specifikacija.

IŠEIGA
5x5 mm storio siūlė apie 12 m/tūbelė
PADENGIMAS
Su sandarinimo produktų padengimui naudojamu „pistoletu“. Nukirpti snapelį ties reikiamo
diametro riba (1-10 mm).
PAVIRŠIAUS PLĖVELĖS SUSIFORMAVIMO LAIKAS
apie 15 min. (23ºC, RH 50%)
KIETĖJIMO NORMA
3 mm/diena
10 mm/ 7 dienos (23ºC, RH 50%)
REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Naudojimo temperatūra turi būti nuo +1....+40ºC. Kietėjimo laikas ir vulkanizacija labai priklauso
nuo darbo sąlygų – patalpos temperatūros, oro drėgmės, dengiamo paviršiaus medžiagos bei
sausumo, taip pat dengiamos masės kiekio. Mūsų bendrą aprašymą naudokite tik kaip
rekomendacijas.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Pradurkite priekinį tūbelės galą pvz. su vinim. Nukirpkite snapelį ties reikiamo diametro riba.
Užtepkite produktą naudodami rankinį ar pneumatinį „pistoletą“. Jei reikia sušvelninti siūlę,
formuokite ją sudrėkintos mentelės pagalba. Jei naudojama kaip klijai, masę padenkite juostelėmis,
jei reikia, paskleiskite su mentele. Jei naudojama kaip hermetikas, prieš dengiant Kiiltofix Clear
masę, nuo paviršių pašalinkite visus nešvarumus. Po darbo sandariai uždarykite pakuotę.
Sukietėjęs produktas gali būti valomas su ksilenu ar acetonu, išdžiūvęs – tik mechaniškai.
Ekstremaliomis klimato sąlygomis gali nežymiai pasikeisti spalva.
PAKUOTĖ
290 ml tūbelė
EKSPLOATACINĖ IR
EKOLOGINĖ SAUGA
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Sukietėjusio produkto negalima pilti į vandens nuotakas. Nedideliems neišdžiūvusio produkto
kiekiams pirmiausia leiskite oro drėgmės pagalba išdžiūti, tada sunaikinkite su kitomis buitinėmis
atliekomis.
SAUGOJIMAS
Laikyti sausoje ir vėsioje (+5ºC...+25 ºC) patalpoje ne ilgiau kaip 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje.
KITA INFORMACIJA
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime
įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti
atsakomybės.

