
AKMENS KLIJAI 

TECHNINIS APRAŠYMAS 
------------------------------------ 

Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų 
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes 
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.  
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SPEZIAL TAK  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
klijai mastika akmeniui, tiršta, skaidri su medaus atspalviu  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produkto aprašymas: 
 
Poliesteriniai, greitai džiūstantys (3-6 min.) klijai marmurui ir granitui. Naudojami akmens 
klijavimui, taisymui, mozaikų gamybai ir inkrustavimui. Po sustingimo ji gali būti apdirbama kaip 
akmuo, yra atspari daugumai cheminių produktų bei UV spinduliams. 
 
Panaudojimas: 
 

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

• Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Skaidri, su medaus 
atspalviu 

Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1, 12 kg/L 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

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

Naudojimo instrukcija: 

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, šiek tiek šiurkštus ir nedulk÷tas. Atsargiai 
sumaišykite 100 g mastikos su 2-4 g standiklio. Su gauta mase galima dirbti 3-6 minutes, esant 
20 С temperatūrai. Po 24 valandų paviršius galima apdirbti (gręžti, šlifuoti, poliruoti).  

Specialūs patarimai: 

• Būtina atsiminti, kad aukštesn÷je temperatūroje mas÷ stingsta greičiau, o žemesn÷ 
temperatūra ir dr÷gm÷ procesą l÷tina.  

• Mastikos sumaišytos su standikliu ned÷kite atgal į tą pačią pakuotę.   

• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
N÷ra duomenų. 
 
Įpakavimas: 
 
Indai po  0,75 kg, 4 kg, 17 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.  
 


