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

 
 

Produkto savybės ir privalumai 
 

• Itin greitas sukibimas – 15 minučių suspaudimo laikas; 

• Puikus stiprumas ir ilgaamžiškumas; 

• Ištryške klijai gerai matomi apšvietus su UV lempa (galima naudoti nešiojamą pinigų tikrinimo aparatą); 

• Nedaro įtakos tolimesnei apdailai; 

• Atsparus karščiui – lengvai šlifuojami PVA tipo klijai; 

• Perteklius lengvai nuvalomas vandeniu; 

• Netoksiški. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medienos klijai “Titebond SPEED SET” 
                   

Medienos klijai “Titebond Speed Set” yra itin greitai tvirtėjantys 

fluorescentiniai PVA tipo klijai su labai dideliu kietųjų dalelių kiekiu. Jie 

užtikrina išskirtines tarpų ir nedidelių plyšių užpildymo savybes ir sukuria 

stipresnį sukibimą nei pati mediena. Pilnai išdžiūve klijai pasižymi puikiomis 

ištryškusių klijų nušlifavimo savybėmis ir  nedaro įtakos apdailai. Greitai 

džiūnantys klijai “Titebond Speed Set”, dėl trumpesnio spaustuvų 

suspaudimo laiko, padidina darbo produktyvumą. Klijuose yra išsaugotas 

standartinis (visiems įprastas) klampumas.  

Klijai turi unikalią savybę – išteptos vietos ir ištryške klijai gerai matomi 

apšvietus UV lempute. Dėl šios unikalios savybės turėsite galimybę atrasti ir 

pilnai pašalinti visus nereikalingus klijų likučius. 

Titebond Speed Set yra netoksiški, o klijų perteklius lengvai nuvalomas 

vandeniu. Idealiai tinka vidaus darbams. 
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Fizinės savybės         Naudojimas 

 

Apribojimai ir rekomendacijos:  

Titebond Speed Set Wood Glue klijai nėra skirti naudoti lauke arba ten, kur tikėtina didelė drėgmė. Išoriniam 

naudojimui naudokite Titebond III Ultimate Wood Glue arba Titebond II Premium Wood Glue. Nenaudokite, kai oro, 

klijų ir medienos temperatūra yra žemesnės nei +15°C. Neužšaldyti. Gerai išmaišykite klijus prieš darbą. Kad 

sumažintumėte produkto nusėdimą permaišykite klijus kas mėnesį. Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų 

lapus.  

 

Sandėliavimas: 

Sandėliavimo laikas 24 mėnesiai sandariose talpose. Sandėliuokite šiltoje patalpoje iki +24 ̊C.  

 

Dėmesio: Prieš darbą gerai išmaišykite klijus.  

SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 

 

 

Talpos: 

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

4363 237ml 12vnt. 

4366 3,78l 2vnt. 

 

 

Produkto tipas:  Alifatinės dervos emulsija 
Spalva: Balta 
Sausos plėvelės spalva: Skaidri 
Kietųjų dalelių: 60%  
Klampumas:  3600 cps 

Stipris: iki 4178 psi / 28,80 N/mm2 / 293,74 Kg/cm2 
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su 
klevu prie +21⁰C)    
pH: 4.7 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Nestabilus 

LOJ: 5,6 g/L   

Pliupsnio taškas: >93,33⁰C   

Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro 
  
 

Darbinė temperatūra: virš +15⁰C    

Atviras laikas: 2-4 min. (21°C./50%RH) 
Darbo laikas: 8-10 min. (21°C./50%RH) 
 
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:  
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-
10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 8,78-
12,30 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 12,30-17,57 
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 
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