
 

 

 

 

  

Fizikinės / cheminės savybės: 
 
Klijai: 
Tipas:  Neutralūs vieno komponento modifikuoti silano polimerai (SMP) stingstantys drėgmėje 
Fungicidai:                           Nėra 
Konsistencija:  Tiksotropinė 
Galiojimo laikas: Ne mažiau 24 mėn, laikant sandariai uždarytoje pakuotėje vėsioje vietoje  
                                                    Pastaba: 75 ml pakuotės galiojimo laikas 12 mėn.  
Pakuotė: 

Gaminio nr. Pakuotė Spalva 

29175 75 mL tube Balta 

29132 290 mL cartridge Balta 

29162 600 mL foilbag Balta 

 
Sustingę klijai: 
Dažymas:  Yes. 
Kietumas:  60-65 Shore A (ISO 868) 
Atsparumas tempimui:                2.8 N/mm2 (ISO 37) 
Pailgėjimas:  ca 300 % (ISO 37)  
Atsparumas:  Temperatūrai: -40 °C iki +90 °C 
  Klimatiniam senėjimui: Geras 

 

 

 

 

Bendrasis aprašymas ir naudojimas: 
Turbo Tack 291 – neutralūs klijai, stingstantys reaguodami su aplinkos 
drėgme. Klijų sudėtyje nėra tirpiklių ar ftalatų. Suformuoja stiprią, tačiau 
elastingą jungtį, kuri atlaiko statybinių elementų judėjimą.  
 
Turbo Tack 291 naudojami sunkiems elementams tvirtinti prie sienų, lubų ar 
grindu pastatų viduje ar išorėje. Galima montuoti veidrodžius, įvairias 
statybines plokštes ir pan. be papildomo prilaikymo. Gerai kimba prie 
daugumos medžiagų: medžio, stiklo, betono, plytų, stiklo pluošto, dažytų 
paviršių, organinio stiklo, PVS ir kai kurių gumos tipų.  
 
Turbo Tack 291 labai atsparus klimatiniams pokyčiams. 
 
Galima naudoti Nordic Ecolabel ženklu žymimoms konstrukcijoms. 
 

 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2 

Informacija apie gaminį: 

Sunkių elementų tvirtinimui prie sienų ir lubų be papildomo prilaikymo 

DANA LIM A/S  

Turbo Tack 291 

www.danalim.com 
 

 

Turbo Tack 291 – Sudaryta 02.11.2020 – Psl 1/2 

LT 



 

 

 

 

 

Nurodymai vartotojui: 
Paruošimas: Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, neriebaluoti, nedulkėti, be atplaišų. Turbo Tack 291 

naudojami tvirtinant prie plytų, betono, medžio, stiklo, daugumos metalų, daugumos dažytų 
paviršių, kai kurių plastmasės ir gumos tipų.   
 
Praktikoje galimos įvairios medžiagų kombinacijos, todėl rekomenduojama atlikti sukibimo 
bandymą, ypač prieš pradedant didelių apimčių darbus. 

 
Darbo temperatūra: Naudojamas nuo +5 °C iki +40 °C. 
 
Klijavimas: Turbo Tack 291 užnešamas linijomis ant vieno iš paviršių. Priklausomai nuo pageidaujamo 

stiprumo, atstumai tarp linijų turi būti 3-20 cm. Kai kurie darbai gali pareikalauti ypatingos darbų 
atlikimo technikos, laikytis medžiagų tiekėjo nurodymų. 

 
Išeiga:  2 – 3 m²/tūbele, priklausomai nuo elementų dydžio ir reikalaujamo stiprumo. 
 
Surinkimo laikas:  5 - 10 minutės, priklausomai nuo medžiagų tipo ir temperatūros.  
 
Surinkimas:  Elementai atidžiai suspaudžiami. 

 
10 x 10 cm dydžio elementas, kurio paviršius maždaug 75% padengtas klijais, atlaiko 1 kg 
apkrovą, be papildomų tvirtinimų. Šiuos skaičius galima naudoti apytiksliams skaičiavimams, 
tikslesnis klijų kiekis nustatomas remiantis savo patirtimi. 
 
Klijai pilnai sustingsta per 1 – 2 dienas, priklausomai nuo medžiagų, klijų užnešimo būdo. 
Drėgnoje ir šiltoje patalpoje klijai stings greičiau.   

 
Valymas: Irankius valyti ir klijus pašalinti galima heptanu, vait spiritu arba servetėlėmis Wipes  
                                                    Sensitive 915.  
                                                    Sustingusius klijus galima pašalinti tik mechaniškai.  
                                                    Rankas plauti vandeniu su muilu. 

 
 
 
 
 

Sauga: 

Pavojingumo sveikatai klasė: nėra 

Degumo klasė:  nėra 

 

Daugiau informacijos galima rasti 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. 

 

GAMINTOJAS: DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DENMARK – www.danalim.com 

ATSTOVAS: DANA LIM UAB – E.ŠIMKŪNAITĖS g.10 – VILNIUS - TEL (5) 246 18 70 - info@danalim.lt 
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