
PU LMF 02- tai lakūs, kietėjantys PU (poliuretano) 1-komponenčiai klijai, neturintys tirpiklių ir plastifikatorių. 

Jie sukurti specialiai RESITRIX® CL membranoms klijuoti. Šie klijai neputoja ir turi itin gerą varžą, tepami 

juostomis ar uždengiant visą stogo plotą, dažniausiai naudojami norint RESITRIX® CL hidroizoliacinę 

membraną priklijuoti prie: 

EPS standžių putų plokštės, DAA-DM arba DAA-DH tipo;

medienos medžiagų;

Privalumai:

Klijai neturi tirpiklių ir yra draugiški aplinkai bei nedegūs.

Šios savybės suteikia galimybę PU LMF 02 klijus 

naudoti įvairiuose pastatuose: darželiuose, mokyklose, 

ligoninėse.

Sumažintos išlaidos, nes klijai parduodami paruošti 

naudojimui, ir nereikia jokių papildomų brangių 

aplikatorių.

Idealiai tinka naudoti ant akyto ir neakyto paviršiaus.

kietų medžiagų.

netinka naudoti su mikšta PVC danga.

Labai ekonomiškas naudojimas, nes pakanka klijuoti 

tik juostomis, o nedengiant viso paviršiaus.

Palaiko stogų ilgaamžiškumą, nes yra labai elastingi ir 

atsparūs karščiui.

Visiškai saugūs transportavimui ir laikymui, nes 

PU LMF 02 yra nepavojinga medžiaga.

Montuotojams ir bendras pastato saugumas išauga, 

nes dengiant stogą išvengiama atvirų liepsnų.
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Montavimas Pagrindo paviršius turi būti be dulkių, riebalų, vandens ir t.t. Klijai tepami nau-

dojant volelį. Išilginės ir skerdinės siūlės neturi būti padengtos klijais.

Apdorojimo laikas Esant normaliam orui, galima dengti membraną praėjus iki 30 min. Laikas gali kisti 

priklausomai nuo klimato, temperatūros ir drėgmės. Mes rekomenduojame 

pradėti kloti po 5-10 min. 

Tirpikliai ir valikliai Panaudotus įrankius reikia kuo skubiau nuvalyti su tirpikliu G 500. Šis valiklis tinka 

metaliniams ir išteptai įrangai bei paviršiams.

Laikymas PU LMF 02 klijai yra neatsparūs drėgmei, todėl turi būti laikomi hermetiškai 

uždarytame inde sausoje aplinkoje. Optimali saugojimo temperatūra yra nuo 5°C 
iki 30°C. Originalioje pakuotėje laikomas 9 mėn. Reikia saugoti nuo šalčio.

Sudėtis Poliuretanas

Spalva Melyna

Konsistencija Skystas, lengvai tepamas

Tankis 1056 kg/m³ Klijavimo temperatūra nuo 5°C iki 30°C

Klampumas 6.500 mPa Atsparumas nuo -30°C iki 100°C

 

Kietųjų medžiagų kiekis
 

35 %
Darbo laikas 

(10°C;20°C;30°C)

 

30; 15; 7 min.

 

Sunaudojimas
 

iki 200 g/m² 
Kietėjimo laikas 

(10°C;20°C;30°C)

 

90; 45; 25 min.

PU-KLIJAI


