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Produkto savybės 
 

 Du tikslūs rašikliai 

 Skystieji - užpildo mažus įtrūkimus, puikiai tinka smulkių detalių ar atplaišų priklijavimui – sukibimo laikas 

15-25 sekundės  

 Klampieji - užpildo plyšius, idealiai tinka naudoti ant vertikalių paviršių – sukibimo laikas 25-40 sekundžių  

 Lengva ir patogu naudoti  

 Stiprūs ir tvirti 

 Tinka vidaus ir išorės darbams 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentiniai klijai (Rašikliai)                                               

“Instant Bond Ultimate All-Purpose Glue”  

                  
"Titebond Instant Bond Ultimate All-Purpose" klijavimo rašikliai suteikia 

išskirtinį jungties stiprumą.  

Pakuotėje rasite dviejų klampumų klijus; SKYSTI ir KLAMPŪS.  

Abi klijų formuluotės yra stiprios, patvarios ir puikiai tinka naudoti vidaus ir 

(arba) išorės darbams. "Skysti" klijai puikiai užpildo nedidelius plyšius ar 

įtrūkimus ir idealiai tinka ten kur yra reikalingas geras įsigėrimas į paviršių, o 

"Klampūs" geriausiai tinkami naudoti ant vertikalių paviršių, tarpų užpildymui ir 

visur kitur kur reikia, kad klijai nenutekėtu. Abu rašikliai turi klijų tepimo 

aplikatorių su kuriuo yra labai patogu tvarkingai dirbti. Instant Bond rašikliai 

parduodami lizdinėse pakuotėse; du rašikliai vienoje pakuotėje. Jie puikiai 

tinka klijuoti praktiškai viską, įskaitant; mediena, plastiką, metalą, keramiką, 

stiklą, oda ar akmenį. Klijai puikiai tiks namų remonte, medžio apdirbimo 

procesams, rankdarbiams, juvelyrinių dirbinių gamybai ir daug kur kitur! 
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Fizinės savybės         Naudojimas 

 

Apribojimai:  

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite klijus nuo +18°C iki +30°C 

temperatūroje. 

Dėmesio: Skaitykite saugos duomenų lape pateiktą papildomą informaciją. Prieš darbą gerai išmaišykite klijus. 

SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO.  

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE! 

 

 

 

KODAS KIEKIS DĖŽĖJE  

64240 10g (2x5g) 12vnt. 

   

 

 

Produkto tipas: Etil Cianoakrilatas 
Spalva: Skaidri 
Sausos plėvelės spalva: Skaidri 
Kietųjų dalelių: 100%  
Klampumas:  
Skystieji 80-120 cps, Klampieji 1275-1650 cps 
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus 

LOJ: 20 g/L   

Pliupsnio taškas: >81,11⁰C   
 
 

Darbinė temperatūra: nuo +18⁰C iki +82⁰C 
Tvirtėjimo laikai:  
Skystieji - 15-25 sekundės (pirminis sukibimas) 
Klampieji - 25-40 sekundžių (pirminis sukibimas) 
Suklijuotų paviršių apdirbimas po 30 min. 
Pilnas (100%) sutvirtėjimas per 24 valandas. 
 
Valymas: naudokite acetoną.  
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