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STONEPOXY  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

epoksidinio pagrindo klijai natūraliam akmeniui, lauko darbams 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produkto aprašymas: 
 
Stonepoxy yra dviejų komponentų priemonė, kurios pagrindas - epoksidinės dervos, 
smulkiagrūdžiai užpildai ir specialūs priedai, pagaminta pagal formulę, kuri buvo sukurta 
Bellinzoni tyrimų laboratorijose. Du komponentai yra sumaišomi, kad būtų išgauta švelni pasta, 
kurią lengva užtepti net ant vertikalių paviršių iki 1 сm storio sluoksniu. Per kelias valandas 
Stonepoxy dėl cheminės reakcijos sutvirtėja. Priemonė nesusitraukia, tačiau tampa mišiniu su 
puikiomis kibumo ir mechaninėmis savybėmis. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens klijavimui 
• Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Pilka 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) Dalis A - 1, 6 +/- 0,02; dalis 

B – 1,5 +/- 0,02 
PH nėra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 
kitaip yra nurodyta pakuotėje) 

6 mėn. 

Naudojimo instrukcija: 

Kad išvengtumėte neišbaigto STONEPOXY sukietėjimo, nenaudokite dalinių kiekių. Kai reikalingi 
daliniai kiekiai, naudokite tikslias elektronines svarstykles. Maišymo proporcijos: 3:1. Norint 
pasiekti gerą sukibimą rekomenduojame priemonę padengti ant abiejų paviršių, kurie turi būti 
suklijuoti, leiskite priemonei gerai įsigerti, ypač ant nelygių paviršių. Po padengimo sujunkite dvi 
detales ir laikykite stabiliai iki visiško priemonės sukietėjimo. Optimalus priemonės sluoksnio 
storis geram sukibimui yra apytiksliai 1-2 mm. Dėl puikių savybių Stonepoxy gali būti naudojamas 
vertikaliai arba ant lubų. Aplinkos temperatūra turi įtakos priemonės sukietėjimo laikui. Esant 
+23С su STONEPOXY galima dirbti apie 40 minučių. Po šio laiko tarpo priemonė pradeda kietėti.  

Specialūs patarimai: 

• Optimali temperatūra darbui nuo +10C iki +30C. 
• Vasaros metu rekomenduojama nelaikyti priemonės saulėje ir dirbti vėsesnėmis 

valandomis, kad išvengtumėte greito priemonės sukietėjimo, kas apsunkintų darbą. 
• Žiemą, dirbant lauke, jei temperatūra yra žemesnė nei  +5C, rekomenduojama pašildyti 

mišinį mažiausiai 24 valandas prieš klijavimo darbus ir užtikrinti šilumą darbo vietoje bei 
24 valandas po klijavimo. 

• Nenaudokite STONEPOXY judančioms dalims surišti. 
• Nenaudokite STONEPOXY siaurėjančioms jungtims tarp šviežio ir seno betono. 
• Nenaudokite STONEPOXY šlapiems, purviniems arba trupantiems paviršiams. 
• Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje masė stingsta greičiau, o žemesnė 

temperatūra ir drėgmė procesą lėtina.  
• Mastikos sumaišytos su standikliu nedėkite atgal į tą pačią pakuotę.   
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• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
Nėra duomenų. 
 
Įpakavimas: 
 
Indai po  6 kg (dalis A – 4,5 kg, dalis B – 1,5 kg). 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 


