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TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS  
 
JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI 
- Universalus klijavimas ir sandarinimas 

patalpose ir lauke. 
- Nuolatinis elastingumas. 
- Sudėtyje nėra izocianatų, ftalatų, tirpiklių ir 

silikono. 
- Nėra susitraukimo ir burbulų. 
- Klijai atsparūs UV spinduliams, drėgmei ir oro 

sąlygoms. 
- Nenaudojant grunto puikiai sukimba su 

daugeliu paviršių, net drėgnų. 
- Neutralus stingimas, beveik bekvapis. 
- Nesukelia metalų korozijos. 
- Didelis mechaninis atsparumas, galutinis 

stipris ir E modulis. 
- Sugeria akustines ir mechanines vibracijas. 

 
PREKĖS APRAŠYMAS 
„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ yra aukštos kokybės 
profesionalus hermetikas ir klijai, pagaminti pagal hibridine 
technologiją, kietėjantis veikiant drėgmei ir sudarantis 
patvarią elastinę gumą. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindinė medžiaga Hibridinė 

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki 40 °C 

Kietėjimo laikas 2–3 mm/24 valandos 

Tankis 
wg DIN EN ISO 1183-1: 
1,56 g/ml 

Srautas 
wg DIN EN ISO 7390: < 2 
mm 

Plėvelės formavimasis 10 minučių 

Pailgėjimas lūžio metu Wg. DIN 53504 S2: 350% 

100% modulis wg ISO 8339: 1,15 MPa 
(N/mm²) 

Kietumas A pagal Šorą wg DIN EN ISO 868: 52 

Tempimo stipris wg DIN 53504 S2: 2,0 MPa 

Atsparumas temperatūrai nuo -40 °C iki 90 °C 

 
 
 

 
 

 

 
 
PASKIRTIS 
„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ priemonė buvo 
specialiai sukurta kaip statybai ir pramonei skirti 
universalūs klijai.  Ši priemonė taip pat gali būti naudojama 
kaip hermerikas, patvariam elastingam pastatų siūlių 
sandarinimui (netinka besiplečiančioms jungtims).  Tai yra 
universalūs klijai, skirti daugeliui statybinių medžiagų, tokių 
kaip akmuo, betonas, stiklas, gipso kartono plokštės, PU, 
PVC, kietieji plastikai, emalis, keramika, varis, švinas, 
cinkas, aliuminis, juodieji metalai, lydiniai, nerūdijantis 
plienas, aukšto slėgio laminatai, cemento pluošto plokštės 
ir mediena. Sandarinimo ir klijavimo darbams šaldyklose ir 
virtuvėse. 
 
PAGRINDO SUDERINAMUMAS  
Daugelis statybinių medžiagų, įskaitant akmenis, betoną, 
stiklą, gipso kartono plokštes, PU, PVC, kietuosius 
plastikus, emalį, keramiką, varį, šviną, cinką, aliuminį, 
juoduosius metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, aukšto 
slėgio laminatus, cemento pluošto plokštes ir medieną. 
 
PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS  
Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir 
pagrindo). . Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be riebalų 
ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“ priemone. 
„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF “ puikiai prilimpa, 
nenaudojant grunto, prie daugumos neakytų pagrindų. 
Akytus pagrindus reikėtų paruošiamai apdoroti tinkamu 
gruntu.  Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą. 
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NAUDOJIMO NURODYMAI 
Nukirpkite tūbelės viršų, stengdamiesi nepažeisti sriegio. 
Nupjaukite antgalį 45° kampu, kad gautumėte reikalingo 
skersmens skylę, ir prisukite jį prie tūbelės. dėkite tūbelę į 
hermetiko spaudiklį ir kelis kartus spūstelėkite gaiduką, kol 
klijai pasirodys iš antgalio. Užtepkite klijus vertikaliomis 
juostelėmis, kad atstumas tarp jų būtų 10–20 cm. 
Netepkite klijų taškeliais! Per pirmąsias 24 valandas 
rekomenduojama sutvirtinti klijuojamą jungtį 3 mm storio 
dvipuse lipnia juosta ir įsitikinti, jog klijų sluoksnis yra 
teisingo storio. 
 
TAIKYMAS 
Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis 
hermetiko pistoletas. 
 
IŠEIGA 
15 ilginiu metrų / 5 mm storio juostelės. 
 
VALYMAS 
Nesustingusią medžiagą ir įrankius galima išvalyti 
naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Nesustingusią 
medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu. Rankas 
galima nuvalyti servetėlėmis arba vandeniu su muilu.   
 
APRIBOJIMAI  
- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms 

plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams. 
- Netinka natūraliam akmeniui ir veidrodžiams. 
- Netinka naudoti kartu su chloridais (baseinuose). 
 
LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT 
Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, 
temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas 
sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
 
SVEIKATA IR SAUGA  
Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti 
saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti 
„Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami 
pareikalavus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTIFIKATAI 
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM 
- EN 15651-3: S XS3 
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM 
- Emicode EC1 Plus 
- ISEGA 
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas 
- LEED 
- Emisijų sertifikatas M1 
 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS 
„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką 
jo prekė atitinka savo specifikacijas. 
 
ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ 
Art. Nr. / spalva Tipas 

12013893 / Balta Tūbelė 290ml 

 

 
 

 

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) 
esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši 
informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio 
dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, 
atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ 
įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra 
nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar 
netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo 
arba netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių 
dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, 
tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento 
redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl 
šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš 
panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame 
dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą 
informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad 
įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime 
įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir 
gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos 
prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų 
Nyderlandų prekybos rūmuose.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNINĖ PAGALBA 

+31 (0)162 491 000 


