
 
 

  

Jėga, kuri sujungia… 

 
 • Idealiai tinka ekstremalioms lūžių vietoms. 
 • Įvairioms medžiagoms suklijuoti tiek tarpusavyje, tiek vieną su kita. 
 • Elastingų medžiagų (pvz., medžiagos, gumos ir kt.) klijavimo vieta  išlieka elastinga. 
 • Atspari vandeniui, šalčiui ir karščiui. 
 • Atspari chemikalams. 
 • Permatomų medžiagų (pvz., stiklo, organinio stiklo ir kt.),  klijavimo vieta išlieka permatoma. 
 • Dozavimo anga neužsikemša. 

 
 

„suvirinta siūlė iš tūbelės“ 
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Nurodymai naudojimui 
1. Nuo paviršių, kuriuos ketinama suklijuoti,būtina gerai 

nuvalyti nešvarumus, riebalus, alyvą ir klijų 
likučius. Rekomenduojame nuvalyti „HG-Cleaner“ 

valikliu arba acetonu. 
Darbo patalpas būtina gerai vėdinti! 

2. 

3. 

4. 

   Ekstremaliose lūžių vietose ar plyšiuose tuštumas 
užpildykite HG granulatu. Užpildyto sluoksnio storis neturi viršyti 2mm. (gilesnius įtrūkimus užpildykite 

palaipsniui, sluoksnis po sluoksnio!) 
 Patarimas: po klijuojamu daiktu padėkite vaškuoto 

popieriaus (pvz., kepimo popieriaus) 

Po to HG granulatą gausiai sumirkykite klijais. Įvyksta cheminė reakcija! Dėmesio: išsiskiria šilumos ir 
garų! Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir 

apsauginius akinius! Garų negalima įkvėpti!  
Darbo patalpose užtikrinkite gerą ventiliaciją! 

Sukietėjus (priklausomai nuo medžiagos:  20-60 
minučių) cheminio suvirinimo siūlę galima apdirbti, 

pvz., gręžti, įsriegti sriegius, šlifuoti ir lakuoti. 
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... jėga, kuri sujungia… www.hg-klebstoffe.com 
Klijų naudojimo instrukcija Granulat
• Prieš klijuojant nuo pagrindo medžiagos būtina gerai nuvalyti nešvarumus, riebalus, alyvą ir klijų likučius. Rekomenduojame valymui naudoti „HG-Cleaner“ valiklį. Patarimas: klijuojamus paviršius pašiauškite. 

 

•Kiek įmanoma geresniam sukibimui užtikrinti nedidelį HG industrinių klijų kiekį užtepkite ant kiekvieno iš klijuojamų paviršių. Jūs galite klijuojamus paviršius judinti vieną su kitu, kad juos suspaudžiant/išspaudžiant orą, būtų sudarytas geras sujungimas. 
Patarimas: sugeriančioms medžiagoms klijuojamus  paviršius permirkykite, klijus ant jų užtepdami kelis kartus. 

 

•Kiek įmanoma geresniems rezultatams gauti, HG industrinius klijus naudokite  kambario temperatūroje. 
Patarimas: tvirtam sujungimui suformuoti yra svarbu nejudinti jo kietėjimo metu. 

Darbas meistrą puošia.... „išmiklinkite ranką“, bandydami pakankamai daug kartų. 
Saugos nurodymai:  
Cianakrilato pavojus! Per kelias sekundes suklijuoja odą arba vokus! Ši medžiaga neturi patekti į vaikų rankas! Negalima įkvėpti garų! Darbo patalpose užtikrinkite gerą ventiliaciją!  HG industrinius klijus draudžiama valgyti! Susilietus su oda, nedelsiant nuplaukite milu ir vandeniu ir patepkite odos kremu. Klijams patekus į akis, akis nedelsiant išskalaukite tinkamu skalavimo skysčiu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 
Atsakomybė: Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, atsiradusius dėl nemokšiško naudojimo ir neprofesionalaus elgesio su HG industriniais klijais. Tai liečia ir pardavimą tretiesiems asmenims! 
Laikymas: kiek įmanoma geresniam siūlės tvirtumui užtikrinti atidarytą klijų talpą iš karto po naudojimo būtina uždaryti. Antgaliui užsikimšus būtina jį išvalyti. Laikyti vertikaliai ir vėsioje vietoje. Taip bus galima išlaikyti ilgiau. 
Informacija apie gaminį: HG industriniai klijai yra didelio švarumo cianakrilato bazės pagrindu pagaminti industriniai klijai be skiediklio. 

Firma, gaminys ir jo panaudojimas 
• HG-Klebstoffe                                                       Tel: +43 (0) 664 410 0 640 
   Furkern 15                                                             office@hg-klebstoffe.com 
  A-5141Moosdorf  /Austria                               www.hg-klebstoffe.com 
         Gaminys: 
 • Specialus smulkių kristalų formos granulatas su sukibimą užtikrinančia „Primer“ danga.  Galimos rizikos: 
• Rizikų ženklinimai nėra būtini, granulatas nesukelia rizikos, dėl kurios būtų reikalaujama naudoti pavojingų medžiagų naudojimo taisyklėse nurodytus rizikų ženklinimus. •Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje! Pavojus nuryti! • Cianakrilatui reaguojant, išsiskiria garai, kuriuos draudžiama įkvėpti, vilkėti pritaikytas apsaugines pirštines ir naudoti apsauginius akinius, darbo patalpose užtikrinkite gerą ventiliaciją! Dėmesio!!! Abiejų cheminių medžiagų reakcijos metu išsiskiria karštis! •Medžiagai patekus į akis, išskalaukite akis vandeniu ir nedelsiant vykite pas gydytoją.  
 

Naudojimo sfera: 
Puikiai tinka naudoti lūžiams remontuoti arba sujungimų vietoms, arba laikiklių silpnesnėms vietoms sustiprinti. Įtrūkimams arba plyšiams užpildyti ir skylėms užpildyti. Trūkstamai medžiagai užpildyti, pvz., sriegiams atnaujinti. Sukietėjus galima mechaniškai apdirbti, šlifuoti, gręžti ir lakuoti. Industrinius klijus ir granulatą tepti pakaitomis. Klijai iš karto reaguoja su užpildu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad klijai sudrėkintų visą granulatą.   

Techninė informacija: 
Išvaizda/Savybės Balta, sudaryta iš smulkių rutuliukų 
Kvapas Neturi specifinio kvapo 
Cheminė sudėtis SiO2 (68-75%), Na2O (12-18%), CaO (7-12%), MgO (0-5%),  Al2O3 (0-2,5%) 
Laikymas kambario temperatūroje Sausos medžiagos laikymo laikas neribotas 
Grūdo dydis 100-200 μm 

 Tirpumas vandenyje netirpsta  
Naudojimo sfera: 
Amatininkystė, autopramonė, buitis, hobiai. (pvz., guma, porcelianas, medis, plastmasės ir kt.), 
elektros pramonė, modeliavimas, kempingas ir kt. Patarimas: PP, PE, silikonines, teflonines ir kitas 
medžiagas, kurios atstumia klijus, neįmanoma gerai suklijuoti be pirminio paruošimo. Jei šias 
medžiagas bandoma suklijuoti tik klijais, jas galima išlaikyti kartu, bet neišgaunamas atsparus 
klijuotas sujungimas. Stabiliam sujungimui suformuoti naudokite „HG-Primer“. 


