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Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei 
mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų 
būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma 
atlikti išankstinį bandymą. 
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Теchniniai duomenys: 

Pagrindas  Akrilo polimerai 

Konsistencija  Pasta 

Kietėjimas  Fizinis džiuvimas per vandens išgaravimą 

Tankis  Apie 1.30 g/cm
3
 

Terminis atsparumas  -20°C iki +70°C 

Darbinis laikas (*)  15 min. 

Pradinio sukibimo stiprumas  Bent 350 kg/m
2
 

Galutinė klijavimo jėga mediena-mediena  Apie 22 kg/cm
2
 

Galutinė klijavimo jėga mediena-aliuminis  Apie 16 kg/cm
2
 

Galutinė klijavimo jėga mediena-PVC  Apie 12 kg/cm2 

Naudojimo temperatūra  +5°C iki +30°C 

 (*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. 
 

Produkto aprašymas: 
T-Rex Immediate Grab – tai tirpiklių neturintys, 
stipriai klijuojantys konstrukciniai klijai, turintys labai 

aukštą pradinio sukibimo (virš 350 kg/m2) bei 
galutinio suklijavimo galią, sustiprinti stiklo pluošto. 
Ypatingai tinka klijuoti prie porėtų paviršių. 
 
Savybės: 

 Sustiprinti stiklo pluošto 

 Momentinis sukibimas aukštesnis nei 350 kg/m2 

 EC-1R Plus ženklinimas: labai mažas pavojingų 
medžiagų skleidimas 

 Be tirpiklių 

 Tinka klijuoti ant nelygių paviršių 

 Puikiai limpa prie daugelio statybinių medžiagų, 
naudojamų lauko ir vidaus darbuose 

 
Panaudojimo sritys: 

 Tinka dekoratyvinių medžiagų, grindjuosčių, 
gipso plokščių klijavimui vertikaliai, horizontaliai ir 
virš galvos 

 Tinka medienos, daugelio plastikų, plytų, 
akmens, plytelių, metalo momentiniam bei labai 
stipriam klijavimui ant porėtų paviršių – betonas, 
tinkas, MDF, OSB, medienos plokštės, medžio 
drožlių plokštės 

 
Pristatymo forma: 
Spalva: Balta 
Įpakavimas: 380 g tūtelė 
 
Paviršiai: 
Tipas: Visi paviršiai, išskyrus PE, PP ir bituminius. 
Bent vienas paviršius turi būti porėtas 
(kvėpuojantis), kitaip džiuvimo laikas ženkliai 
pailgėja. 
Pobūdis: paviršius turi būti sausas, švarus, 
nedulkėtas, neriebaluotas, be netvirtų/klibančių 
dalių. Rekomenduojame atlikti išankstinį 
suderinamumo testą. 
 
Naudojimo instrukcija: 
Būdas: Klijus tepkite silikoninio pistoleto pagalba 
juostomis arba taškais (kas 15 cm klijuojant 
plokštes). Visada užtepkite klijų ant plokštės kraštų 
ir kampų. Nedelsiant prispauskite klijuojamus 
paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Klijuojant 
sunkius elementus arba klijuojant vertikaliai gali būti 
reikalinga pradinė elemento fiksacija. Klijai 
apkraunami praėjus 24-48 val. 
Naudojimo temperatūra: +5°C iki +35°C 
Valymas: vandeniu nesukietėjusius, mechaniškai, jei 
sukietėję 
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Taisymas: ta pačia medžiaga 
 
Galiojimo laikas: 
Mažiausia 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant 
vėsioje (+5°C iki +25°C) sausoje vietoje. 
 
Sveikatos ir saugos rekomendacijos: 
Laikytis įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. 
Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko. 

 
Pastabos: 

 Klijuojant pradinio sukibimo bei galutinio 
užklijavimo stiprį lemia suspaudimo stiprumas. 
Suspaudimo trukmė nėra tokia svarbi 

 Nenaudoti vietose, kuriose galimas nuolatinis 
pamerkimas po vandeniu 


