
 

 

 

 

Fizikin÷s / chemin÷s savyb÷s: 
Klijai: 
Tipas:  Vieno komponento neutralus modifikuotas silano polimeras(SMP) 
Fungicidai:          No 
Konsistencija:  Tiksotropinė  
Galiojimo laikas: Ne mažiau 12 mėn, laikant gerau uždarytame įpakavime, vėsioje vietoje 
Pakuotė:   

Produkto nr. Pakuotė Spalva 

29922 290 ml Balta 

28925 290 ml Juoda 

28926 290 ml Raudona 

 
Sustingę klijai: 
Dažymas:  Galimas. 
Kietumas:  Apie 60 Shore A (ISO 868) 
Atsparumas tempimui:                1.9 N/mm2 (ISO 8339) 
Tamprumo modulis (50% pailgėjimas): 2.1 N/mm2 (ISO 8339) 
Elastingumas:                             +/- 20%  
Atsparumas:  Temperatūrai: apie -40 °C @. +90 °C 
  Klimatiniam senėjimui: Geras 

  
 

 

 

 

Bendras aprašymas ir tipinis naudojimas: 

 

Cool Tack 286 neutralūs klijai, stingsta reaguodami su aplinkos drėgme. 
Klijų sudėtyje nėra skiediklių ir ftalatų. Klijai suformuoja stiprią, tačiau 
elastingą siūlę, kuri gali priimti statybinių elementų poslinkius.  
 
Cool Tack 286 bekvapiai, greitai stingstantys ir labai atsparūs 
atmosferos poveikiui.  
 
Cool Tack 286 naudojami išorėje ir viduje, stogo, sienų ar grindų 
darbams. Dėka Cool Tack stingimo technologijos, naudoti galima iki  
-5ºC. Rekomenduojami montuojant veidrodžius, plokštes, įvairias 
konstrukcijas, kuomet reikalinga greita ir patikima fiksacija. Gerai 
sukimba su įvairiomis medžiagomis: medžiu, stiklu, betonu, plytomis, 
stiklo pluoštu, dažytais paviršiais, Perspex, PVC ir kai kuriomis gumos 
rūšimis.  
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Produkto aprašymas: 

 

Konstrukciniai klijai, stingstantys žemoje  

temperatūroje- iki -5ºC.  

Be tirpiklių ir ftalatų. 

 
 

DANA LIM DANA LIM DANA LIM DANA LIM A/SA/SA/SA/S        

Cool Tack 286 

 

www.danalim.com 
 
 

Cool Tack 286 – Sudaryta 18.11.2013 - Psl 1/2 

UK 



 

 

 

 

 

 

Nurodymai vartotojui: 
Paruošimas: Visi paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, neriebaluoti, be atplaišų, sniegą ar šerkšną reikia 

nuvalyti. Klijai naudojimo metu turi būti kambario temperatūros. Cool Tack 286  galima 
naudoti ant įvairių paviršių- plytų, betono, medžio, stiklo, daugumos metalų, daugumos 
dažytų paviršių, kai kurių plastmasių ir gumos tipų.  
 
Praktikoje gali pasitaikyti įvairios medžiagų kombinacijos, todėl, atliekant didesnės apimties 
darbus,visuomet rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą. 
 
Klijuojant molio čerpes (išskyrus blizgiu paviršiumi): 
Čerpių paviršių gerai nuvalyti ir gruntuoti Primer 961. Gruntui visiškai išdžiūvus, maždaug po 
30-60 min galima naudoti Cool Tack 286.    

 
Naudojimo temperatūra: Galima naudoti nuo -5 °C iki +40 °C. 
 
Naudojimas: Cool Tack 286 užnešami ant paviršių linijomis kas 5-20 cm, priklausomai nuo pageidaujamo 

stiprumo. Kai kuriems darbams gali prireikti papildomų priemonių ar specialių metodų, 
visuomet laikytis medžiagų tiekėjo nurodymų. 

 
Išeiga:  2 – 3 m²/tūtele, priklausomai nuo element dydžio ir pageidaujamo stiprumo. 
 
Surinkimo laikas:  2 - 5 minutės, priklausomai nuo naudojamų medžiagų ir temperatūros.  
 
Surinkimas:  Detales atidžiai įspausti į klijus.. 

 
10 x 10 cm dydžio ir 1 kg svorio elemento paprastai prilaikyti nereikia, jei klijais padengta 
maždaug 75 % paviršiaus. Tačiau šie skaičiai yra apytikriai ir klijų kiekį reikėtų įvertinti 
atskirai kiekvienam darbui. 
 
Klijai stingsta apie 2 mm per dieną, priklausomai nuo drėgmės ir temperatūros.   

 
 

Valymas: Įrankiai valomi ir klijai pašalinami heptanu, vait spiritu ar servetėlėmis Wipes 915. Sustingę 
klijai pašalinami tik mechaniškai. Rankas plauti vandeniu su muilu. 
 
 
 
 
 

Sauga: 
Pavojingumo simboliai: Nėra 
 
Daugiau informacijos Saugos Duomenų lapuose. 
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Informacija, pateikta šiuose lapuose, paremta ilgamete mūsų patrtimi ir laboratoriniais tyrimais ir gali būti naudojama kaip 
instrukcija ieškant optimalių darbo metodų. Kadangi mes negalime kontroliuoti konkrečių darbo sąlygų, negalime prisiimti 
atsakomybės už rezultatus, gautus neteisingai naudojant mūsų gaminius. Duomenys šiuose lapuose yra informacinio pobūdžio.
Visuomet rekomenduojame atlikti testą su Jūsų naudojamomis medžiagomis ir darbo sąlygomis. 
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