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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

 

PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 697 
 
Paruošti naudoti klijai akrilo dispersijos pagrindu, pasižymintys ypač stipriu pradiniu sukibimu ir skirti 
naudoti vidaus darbams. Naudojami, kai reikia suklijuoti skirtingas medžiagas, pavyzdžiui, medį, 
nenupoliruotus akmenis, betoną, gipso kartoną, keramiką, įvairias plytas, polistireną. Sustingę klijai yra 
atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir drėgmei, ant jų galima dažyti. 

 

Naudojimo sritys 

Bendrosios paskirties klijai skirti naudoti statybose montuojant medienos ir gipso kartono plokštes, 
sutvirtinant sriegines jungtis, siekiant sumažinti reikiamų varžtų kiekį. Klijai taip pat naudojami užbaigimo 
darbams, tinka durų ir grindų profilių ir įvairių dekoratyvinių detalių montavimui. 
Atskiras dalis klijai suklijuoja tvirtai, todėl jie netinkami klijuoti judančias jungtis. Nenaudokite klijų 
povandeniniams darbams arba tose srityse, kur klijuojami paviršiai nuolat  liečiasi su vandeniu. Jei 
reikia, klijų sukibimą ir suderinamumą su paskirties vieta reikėtų iš anksto išbandyti. 

 

Naudojimo sąlygos 

Klijų naudojimo temperatūra yra nuo + 5 °C iki + 30 °C. Klijams stingstant, išgarinama drėgmė, todėl 
svarbu užtikrinti pakankamą ventiliaciją, siekiant tą drėgmę sumažinti. Klijai gali stingti lėčiau, jei abu 
klijuojami paviršiai yra neporėti. 

 

Naudojimo instrukcijos 

Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti ir nealiejuoti. 
Nupjaukite patrono srieginį galą ir prisukite reikiamą antgalį, tinkantį klijams. Nupjaukite srieginį galą taip, 
kad tiktų tinkamai atidaryti. Įdėkite patroną su aplikatoriumi į pistoletą ir užpildykite antgalį klijais, 
spaudinėdami pistoleto gaiduką. 
Užtepkite klijų ant montuojamos dalies paviršiaus ir iš karto suglauskite su klijuojamu pagrindu. 
Lengvesnius komponentus reikia palaikyti 2–3 valandas, o sunkesnes ir kabančias dalis reikėtų paremti, 
kol klijai visiškai sustings. Galutinis klijų sustingimo laikas priklauso nuo klijų sluoksnio storio, nuo 
klijuojamų medžiagų ir oro drėgmės laipsnio. Vienas iš klijuojamų paviršių turi būti pralaidus vandens 
garams, kad klijai galėtų sustingti. Kai klijai visiškai sustings, ant jų galima dažyti akrilo dažais. 

 

Valymas  

Nesustingusius  klijus valykite vandeniu. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai. 

 

Techniniai duomenys 
 

Kokybė Vienetai Reikšmė 
Laikas minutės 3–5 
Paviršiaus išdžiūvimo laikas minutės 10 

Džiūvimo laikas mm/24h 2–3 
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Tankis g/cm³ 1,3 

Atsparumas temperatūrai °C Nuo -30 iki +70 
 
Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23° C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui. 

 

Spalva 
 

Balta.  
 

Pakuotė 

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžutėje. 
 

Laikymas 

Garantuotas išlaikymas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždaroje, drėgmei atsparioje 
gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje nuo +5° C iki +30° C temperatūroje. 

 

Saugumas 

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Jeigu produkto patenka į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu 
vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Daugiau informacijos galima rasti gaminio saugos duomenų lape (SDL). 

 

Atliekų tvarkymas 

Pakuotė turi būti visiškai ištuštinta ir utilizuota pagal galiojančias taisykles ir reglamentus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba. Šios dokumentacijos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. 

Atsižvelgiant į medžiagų ir substratų svyravimus, taip pat į įvairias taikymo galimybes, kurios yra nekontroliuojamos, 

gamintojas nėra atsakingas už gautus rezultatus. Bet kuriuo atveju rekomenduojama išbandyti gaminio tinkamumą 

naudojimo vietoje. 


