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Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija) 

 
 

 
Produkto savybės 
 

• Greitai džiūsta - Sutrumpintas suspaudimo laikas 
• Ypač stiprūs. Sujungimas stipresnis už pačią medieną 
• Atsparūs tirpikliams 
• Puikiai šlifuojami 
• Nedaro įtakos sekančioms dangoms 
• Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo su vandeniu 
• FDA patvirtintas netiesioginiam kontaktui su maisto produktais 
• Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus 
• Netoksiški 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medienos klijai “Titebond Original” 
                  
Klijai “Titebond Original” yra medienos pramonės standartas. Turi stiprų 
pirminį lipnumą ir greitai džiūsta. Tokios savybės sutrumpina klijuojamos 
medienos suspaudimo laiką. Klijai sukuria sujungimą stipresnį už pačią 
medieną. Puikiai šlifuojami ir nedaro įtakos tolimesnėms dangoms. 
Klijai “Titebond Original” padės bet kokiems staliams pasiekti maksimaliai 
profesionalius rezultatus. 
Tai idealūs klijai medienai, medienos plaušo plokštėms, drožlių 
plokštėms, odai, audiniams ir kitoms porėtoms medžiagoms.  
Klijus “Titebond Original” labai paprasta naudoti.  
Jie yra netoksiški ir kol neišdžiūvę gerai nusivalo su vandeniu. 
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Fizinės savybės     Naudojimas 

 

Apribojimai:  
Medienos klijai “Titebond Original” nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės 
darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus “Titebond III Ultimate” arba “Titebond II Premium”. Nenaudokite 
kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10⁰C.    
Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir 
jie atsistatys i pirminę būseną.  
 
DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.  
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.  
 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

5062 118ml 12vnt. 

5063 237ml 12vnt. 

5064 473ml 12vnt. 

5065 946ml 6vnt. 

5066 3,78l 2vnt. 

5067  18,925l 24vnt./pal. 

5068  208,18l 4vnt./pal. 
 

 
 

Produkto tipas: Alifatinės dervos emulsija 
Spalva: Medaus kremo (Gelsva) 
Kietųjų dalelių: 46%  
Klampumas:  3200 cps 
Stiprumas: 3600 psi / 24,82 N/mm2 / 256,62 Kg/cm2 
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su 
klevu prie +21⁰C)    
pH: 4.0 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 
LOJ: 10,7 g/L   
Pliupsnio taškas: >94⁰C   
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +10⁰C    
Atviras laikas: 4-6 min. (21°C./50%RH) 
Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH) 
 
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:  
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-
10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-
27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm 
 
Naudojimo metodai:  
Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų 
paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus 
voleliu ar teptuku. 
 
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna 
šluoste. Po sutvirtėjimo klijų perteklių nuskuskite ar 
pašalinkite šlifavimo medžiagomis.  
 
 

                                 Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt 
                               Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207 

 


