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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Privalumai

Taikymo sritys

Puikiai sukimba su:

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE – tai aukštos kokybės D3 klasės PVA klijai, 
pasižymintys padidinta sukibimo jėga. Naudojami visų medienos rūšių klijavimui, 
taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drėgmei. Puikiai klijuoja 
kietmedį ir tropinę medieną, fanerą, OSB ir kitas medžio drožlių plokštes. Klijai 
pasižymi stipria ir greita adhezija ir puikiu atsparumu drėgmei.

• Padidintas atsparumas drėgmei, klasė D3.
• Pridėjus kietiklio drėgmei atsparumo klasė padidėja iki D4.
• Padidinta sukibimo jėga 50 kg/cm2.
• Lengvai šlifuojamas.
• Trumpas presavimo laikas, tik 15-20 min.
• Naudojimo temperatūra jau nuo +8 °C.
• Sertifikuota Rosenheim IFT.

Naudojami visų medienos rūšių klijavimui, taip pat ir vietose kur reikia padidinto 
atsparumo drėgmei. Puikiai klijuoja kietmedį ir tropinę medieną, fanerą, OSB ir 
kitas medžio drožlių plokštes.

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE
Padidintos sukibimo jėgos PVA D3  
klijai medienai

• Visų rūšių mediena.
• Kietmedis.
• Tropinė mediena.
• Fanera.
• OSB.
• Visų rūšių medžio drožlių plokštes.
• Kiti medienos gaminiai.
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Techniniai duomenys

Naudojimo instrukcija 

Sertifikatai

Išmaišykite klijus. Medienos drėgmė negali viršyti 8-12%. Klijus tepkite ant sausų, švarių, neriebaluotų paviršių. 
Teptuku arba voleliu tepkite klijus iš vienos pusės. Kietmedžio atveju rekomenduojama klijais tepti abu klijuojamus 
paviršius. Sujunkite klijuojamus paviršius ir tvirtai paspauskite presu. Presavimo laikas turi būti pritaikytas prie 
medienos rūšies, drėgmės ir eksploatavimo sąlygų, tokių kaip aplinkos temperatūra. Presavimo jėga 0,2-0,6 N/mm2. 
Korekcijos laikas iki 10 min. Pilnai sukietėja per 24 val.

IFT Rosenheim yra pripažinta statybos priežiūros institucijos Ü ženklo sertifikavimui ir viena iš 
pirmųjų notifikuotųjų įstaigų pramonėje, įgaliota sertifikuoti ir prižiūrėti Ü ženklinimą. Pramonės 
svarbių standartizacijos komisijų kryptis garantuoja svarbią IFT žinių pradžią, suteikiančią 
lemiamų pranašumų tvarkant ir aiškinant gaminių standartus bei privalomą CE ženklinimą 
Europoje.

Rodiklis Vienetai Vertė

Spalva Skaidri (sukietėjus)

Pagrindo žaliava Polivinilo acetatas

Konsistencija Pasta (skysta)

Tankis g/ml 1,1

Presavimo laikas (20 °C) min. 15-20

Presavimo laikas (80 °C) min. 2-3

Presavimo jėga N/mm2 0,2-0,6

Korekcijos laikas min. 10

Kietėjimo laikas val. 24

Klampumas mPas 12000

Sausas likutis % 53

Išeiga g/m2 150-200

Ph 2,5-3,5

Darbo aplinkos temperatūra °C +8 ... +30

Terminis atsparumas po sukietėjimo °C –20 ... +80

Atsparumas šalčiui transportuojant –20 °C 5 ciklai (prieš naudojimą atšildyti iki 23 °C)

Tūris ml 500

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje 
sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.
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Saugos nurodymai 

Atliekų tvarkymas 

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti 
užklausus oficialių platintojų. 

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.

Pakuotė 

500 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.


