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BLITZ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

marmuro ir kito akmens greitai džiūstantys klijai  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produkto aprašymas: 
 
Blitz mastika buvo sukurta naudojant naujų technologijų dervas. Tai dviejų komponentų mastika, 
išsiskirianti tvirtumu, greitu naudojimu, labiausiai tinkanti klijuoti ir užpildyti daugumai rūšių 
marmurų ir kitiems akmenims. Blitz yra unikalus ir inovatyvus produktas, pasižymintis tiek 
epoksidinių dervų mechanin÷mis ir chemin÷mis savyb÷mis, tiek poliesterinių dervų džiuvimo 
laiku. Blitz yra atsparus cheminiam poveikiui, ypač šarmin÷ms medžiagoms. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens klijavimui 

• Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Balta, šviesi šiaudų spalva, 
skaidri su medaus 
atspalviu 

Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1, 65 +/- 0,01 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
6 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Užpildoma vieta turi būti švari, visiškai sausa ir nedulk÷ta. Prid÷kite 1-2% kietiklio svoriui, gerai 
išmaišykite iki vientisos mas÷s ir tepkite mentele ant horizontalaus ar vertikalaus paviršiaus. 
Sukiet÷jusią mastiką po dviejų valandų galima poliruoti ar šlifuoti.   

Specialūs patarimai: 

• Nenaudokite kietiklio daugiau kaip 4%, jis sumažins produkto kibumą. Kietiklis pagreitina 
kiet÷jimą, sumažina galimą darbo laiką bei gali įtakoti spalvą.  

• Niekada nemaišykite visos mastikos kiekio su kietikliu, nes mastika greitai išdžius. 

• Naudokite ne mažiau kaip 1% kietiklio ir dirbkite ne žemesn÷je kaip 5C temperatūroje, 
kitaip katalizavimas vyks ilgą laiką. 

• Nenaudokite spalvotos pastos daugiau kaip 2% svorio, nes tai gali sumažinti kibumą. 

• Sumaišius mastiką su kietikliu, darbo laiko trukm÷ – 3-15 minučių. 

• Akmuo gali būti judinamas po 20 minučių.  

• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
N÷ra duomenų. 
 
Įpakavimas: 
 
Balti ir šiaudų spalvos klijai: indai po  1,3 kg, 6,65 kg, 28,5 kg. 
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Skaidri klijai: indai po  1,03 kg, 4,15 kg, 18,5 kg. 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


