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CASCO XTREMFIX
PASKIRTIS

Itin stiprūs ir elastingi montavimo klijai SMP (modifikuoto polimero) pagrindu,
pasižymintys greitu sukibimu iki 200 kg/m2 vertikalioje jungtyje ir iki 1000 kg/m2
horizontalioje jungtyje.
Skirti klijuoti aliuminį, varį, šviną, cinką ir kitus metalus; betoną, natūralų
akmenį, veidrodžius, stiklą, gipsines plokštes, polikarbonatą, polistireną,
poliuretaną, PVC, poliesterį, plastiką, emalį, keramiką, medieną ir kitas
statybines medžiagas.
Tinka akmeninėms plokštėms prie lubų ar sienų klijuoti, marmurui ir
granitui.
Tinka sunkiems daiktams tvirtinti be papildomo fiksavimo.
Naudojami metalo konstrukcijoms automobilių, jūrų, transporto ir plieno liejimo
pramonėje.
Galima naudoti po vandeniu.
Vidaus ir lauko darbams.

GAMINIO SAVYBĖS
Akimirksniu suklijuoja iki 200 kg/m² vertikalius paviršius ir iki 1000 kg/m²
horizontalius. Sukietėję atlaiko iki 5000 kg/m² apkrovą.
Klijai kietėja veikiami drėgmės.
Suformuoja elastingą, užpildančią ir patvarią klijų jungtį.
Pasižymi dideliu cheminiu atsparumu ir ilgaamžiškumu.
Atsparūs įvairių temperatūros sąlygų, drėgmės ir vandens poveikiui.
Puikiai sukimba su dauguma statybinių medžiagų be išankstinio
gruntavimo.
Negadina natūralaus akmens.
Nesukelia metalų korozijos.
Galima dažyti.
Nesusitraukia, atlaiko vibracijas.
Beveik bekvapiai.
Sudėtyje nėra izocianatų, ftalatų, tirpiklių ir silikono.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindas
Spalva
Pavidalas
Sausųjų medžiagų dalis
Tankis
Kietumas
Atsparumo riba tempiant
Ribinis pailgėjimas
Pliūpsnio temperatūra
Terminis atsparumas

SMP polimeras
Balta
Tiksotropiška pasta
Apie 100%
1,57 g/cm³
55 pagal Šoro A skalę
2,2 mPa (DIN53505)
250% (DIN53504)
+227 °C
–40...+100 ºC

DARBO SĄLYGOS
Darbinė temperatūra

+5...+40 °С
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Panaudojimo laikas
Darbo įrankiai

Džiūvimo laikas
Pakuotė
Tinka naudoti

Apie 10 min. esant +20 ºC
Rekomenduojamas silikono pistoletas Casco ProGun P160 arba kitas
analogiškas įrankis
3 mm maždaug per 24 val.
290 ml
12 mėn. laikant uždaroje pakuotėje.
Laikyti sausoje vėsioje vietoje temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C
Atsparūs šalčiui transportuojant iki –15°C temperatūros

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Prieš naudodami montavimo klijus patikrinkite, ar paviršius pakankamai sausas, švarus,
netepaluotas, neriebaluotas ir tvirtas. Kai kuriais atvejais švariam ir lygiam pagrindui paruošti reikia
jį nutrinti plieniniu šepečiu, nušlifuoti arba nuvalyti tirpikliu.
2. Nupjaukite švirkštyklės galiuką ir uždėkite V formos aplikatorių. Švirkštyklėje esantys klijai
ant paviršiaus tepami silikono pistoletu Casco ProGun P160 arba kitu analogišku įrankiu.
3. Tepdami klijus ant paviršiaus V formos aplikatorių laikykite 90° kampu. Prispauskite antgalį prie
pat paviršiaus. Klijus tepkite taip, kad jų juostos liktų aiškios V formos. Klijus tepkite 5 cm tarpais.
Nelygiems paviršiams reikia daugiau klijų. Naudojant elastingus klijus visada sunku užtikrinti gerą
sukibimą su porėtomis medžiagomis. Jei paviršius silpnas, gali reikėti prieš klijuojant jį nugruntuoti.
Prieš naudojant produktą rekomenduojama išbandyti, ar paviršiai gerai sukimba.
4. Klijuojamus paviršius suglauskite per 10 min.
5. Galutinio išdžiūvimo laikas priklauso nuo klijuojamų medžiagų ir klijų sluoksnio storio.
Daugeliu atveju klijus XtremFix galima naudoti be išankstinio gruntavimo, pavyzdžiui, glazūruotiems
paviršiams, emaliui, anoduotam aliuminiui, dažytai medienai ir kai kuriems plastikams.
Klijai kietėja veikiami drėgmės, todėl esant reikalui pasirūpinkite, kad ant klijų siūlės patektų
daugiau drėgmės.
Apribojimai
Nerekomenduojama naudoti paviršiams iš polietileno, polipropileno, teflono, vaško, neopreno ir bitumo.
Prieš naudojant produktą, rekomenduojama išbandyti, ar paviršiai gerai sukimba.
Nerekomenduojama klijuoti paviršių, kuriuos nuolat veikia vanduo.
Netinka siūlėms sandarinti.
Gali nežymiai nublukti klijuojamos medžiagos spalva.
Valymas
Dirbant su klijais reikia laikytis švaros, dirbti tvarkingai, vengti klijų patekimo ant odos ir į akis.
Rankos: patekus ant odos, nuvalyti klijams dar neišdžiūvus. Nuplauti vandeniu su muilu.
Medžiagos: įrankius valyti sausa šluoste iš karto po naudojimo. Išdžiūvusius klijus galima nuvalyti tik
mechaniškai.
DARBO SAUGA
Sudėtyje yra dioktil-alavobis(acetilacetonato), N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamino, N[3-(dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamino.
Gali sukelti alergiją. Nenuryti. Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Kruopščiai nuplauti odą vandeniu su muilu. Saugoti nuo vaikų. Išsamesnės informacijos apie gaminį žr.
gaminio saugos duomenų lape.
Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, todėl ji gali padėti vartotojui pasirinkti tinkamiausią

gaminį ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo
rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms padarytą žalą ir už sugadintus daiktus, jei tai įvyko dėl mūsų gaminių trūkumų ar defektų.
Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas

vartotojų apie tai iš anksto.
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