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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS  
 

PENOSIL Premium SpeedFix Universal 907 
 
 
Aukštos kokybės klijai iš sintetinio kaučiuko su stipriu pradiniu sukibimu skirtingoms statybinėms plokštėms klijuoti. 
Lengvai ir greitai klijuoja ir sandarina įvairias statybines medžiagas. 

• Itin greitas sukibimas 

• Itin stiprus klijavimas 

• Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų 

• Nereikia gruntuoti 

• Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai 

• Naudojami viduje ir lauke 

• Dažomi 
 

Naudojimo sritys 
Naudojami statyboje, varžtų sujungimų stiprinimui ir varžtų kiekio taupymui, montuojant medinių konstrukcijų 
elementus, medinių ir gipso plokštes, dekoratyvinių plokščių, apvadų ir grindjuosčių tvirtinimui, dekoratyvinių gipso 
elementų ir sienos lentelių klijavimui.  
Tinka apdorotų pjautinės medienos detalių, faneros, medienos pjuvenų plokščių, statybinių pjautinės medienos detalių, 
akmens ir keraminių plytelių klijavimui. Nenaudoti darbams po vandeniu ir vietose, turinčiose nuolatinį sąlytį su 
vandeniu.  
 

Naudojimo sąlygos 
Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, be dulkių ir nuvalyti, kad nebūtų nešvarumų, riebalų ir dulkių. Naudojimo 
temperatūra nuo –10 °C iki +40 °C.  
 

Naudojimosi instrukcijos  
Pirmiausia reikėtų patikrinti, kaip klijai sąveikauja su konkrečiu paviršiumi, tokiu būdu įsitikinsite, kad jūsų pasirinktas 
produktas tinka naudojamai medžiagai.  
Nupjaukite patrono antgalį su sriegiu ir įtvirtinti specialų antgalį, nukreipiantį klijų srautą. Antgalis nupjaunamas, 
laikantis  45° kampo, tokiu būdu užtikrinsite, kad anga bus pakankama klijų dozavimui.  
Patroną su antgaliu įdėkite į pistoletą ir kelis kartus spustelkite gaiduką, kad užpildytumėte antgalį klijais. Siekdami 
suformuoti švarią siūlę, prieš įtvirtindami elementą, naudokite dažymo juostelę. Nuimkite juostelę iki visiško klijų 
sukietėjimo  momento. Universalius klijus galima naudoti ir kaip kontaktinius ar vienpusius „drėgnus“ klijus ( patariama 
naudoti sunkesnių medžiagų montavimui ar elementų tvirtinimui prie paviršių, kuriems teks didesnė apkrova). Pasižymi 
momentalia adhezija 20”.  
 

Vienpusis sąlytis:  
Vieną iš klijuojamų paviršių padenkite klijais ir, geriausiam rezultatui, tvirtai suspauskite du paviršius bei užtikrinkite, 
kad abu suklijuoti paviršiai būtų laikomi suspausti mechaniškai mažiausiai 24 val. (patartina – iki visiško išdžiuvimo). 
Prašome pašalinti terminį, mechaninį ir cheminį poveikį paviršiams iki visiško sukietėjimo.  
 

Dvipusis sąlytis: 
Vieną iš klijuojamų paviršių padenkite klijais ir tvirtai suspauskite du paviršius. Po to atskirkite juos ir tokioje būklėje 
palaikykite 3-5 min, priklausomai nuo aplinkos sąlygų; vėliau vėl paviršius tvirtai suspauskite. Siekiant kokybiškiausio 
sąlyčio abudu paviršiai turi būti tvirtai suspausti, galima uždėti ir paramsčius. Užtikrinkite, kad abu suklijuoti paviršiai 
būtų laikomi suspausti mechaniškai mažiausiai 24 val. (patartina – iki visiško išdžiuvimo). Prašome pašalinti terminį, 
mechaninį ir cheminį poveikį paviršiams iki visiško sukietėjimo.  
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Valymas 
Nesukietėjusių klijų valymui patariame naudoti  PENOSIL Premium Cleaning Wipes valymo servetėles arba  
organinius tirpiklius, pvz., acetoną ar vaitspiritą. Sukietėjusius klijus valyti mechaniniu būdu. 
 

Techniniai duomenys 
 

Savybė  Vienetas  Reikšmė 

Koregavimo laikas minutės  0 - 5 

Galutinis sukietėjimas valandos  24 - 48 

Tankis  g/m³  1,25 ± 0,02 

Atsparumas temperatūrai  °C  -20 °C ... +80 °C 

 
Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C ir santykiniam oro drėgnumui 50 %. 

 

Spalva  
 
Smėlio 
 

Pakuotė  
 
310 ml patronas, 12 vnt. dėžutėje 
 

Laikymas  
Garantinis laikymo laikotarpis - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant hermetiškai sandarioje gamintojo pakuotėje 
sausoje ir vėsioje patalpoje esant nuo +5 oC iki +35 °C temperatūrai. Atsparumas šalčiui pakuotėje - 5 ciklai. 
 

Apribojimai 
 
Netinka polietilenui, polipropilenui ir putplasčiui. Prieš naudodami išbandykite klijų suderinamumą su nežinomais 
paviršiais. Nenaudokite povandeniniams darbams ar vietose, kurios nuolat liečiasi su vandeniu. 
Suklijuoti elementai turi tvirtą jungtį, todėl klijai netinka judantiems jungtims. 
 

Saugumo reikalavimai 
Produkto naudojimo metu užtikrinti pakankamą ventiliaciją. Vengti sąlyčio su oda ir patikimo į akis. Patekus į akis 
nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis gydytojo pagalbos. Labai degus. Laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių. atviros 
liepsnos. Nerūkyti šalia produkto. Laikyti vietoje, nepasiekiamoje vaikams.  
Išsamesnės informacijos apie saugumą ieškokite produkto Saugos duomenų lape (SDL).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba:  

Šiame dokumente pateikti patarimai grindžiami gamintojo atliktais produkto bandymais ir pateikti, laikantis geros valios principo. 

Dėl medžiagų, substratų skirtumo ir skirtingų naudojimo galimybių, už kurias mes neatsakome, gamintojas nėra atsakingas ir už 

gautus rezultatus Bet kokiu atveju patariame išbandyti produktą jo naudojimo vietoje, kad būtų užtikrintas tinkamumas konkrečiai 

medžiagai.   


