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TECHNINIAI DUOMENYS 
 

RESIN 445 
 

Pagaminti karbamidinio formaldehido savrikiečiu miltelių pagrindu. Pasižymi ilgu atviro išlaikymo laiku, 
dideliu klijavimo greičiu, labai geru sukibimu.  
Tinkami klijuoti E1 klasės gaminius. Naudojamas klijuojant karštais presais. Skirtas lukšto (faneros), 
karštų plokščių, medžio drožlių plokštės ir baldų klijavimui, kai reikalingas žemas formaldehidų kiekis. 
 
Šis produktas ypač tinka medienos klijavimui naudojant membraninius presus. 
 
CHARAKTERISTIKOS 
Forma       baltos arba riešuto spalvos milteliai 
Lyginamasis svoris     0,5 g/cm2 
Klampumas pagal Brukfildą prie 20 °C, g3/5rpm  3000-8000  mPa.s 
pH prie 20 °C      4 – 5,5 
 
NURODYMAI 
Produktas turi būti skiedžiamas vandeniu 65% produkto, kaip pateikta žemiau: 
 
RESIN 445  10 kg. 
VANDUO (15 – 20 °C)  5 kg. 
Atviro išlaikymo laikas   
 15°C 3 val. 

 20°C 2 val. 
 30°C 1 val. 
Kietinimo laikas   
 60°C 4 min. 
 80°C 75 s.
 100°C 45 s.
 
Kiekvienos medienos storio milimetras prailgina kietėjimo laiką viena minute. 
 
KLIJŲ UŽNEŠIMAS IR PRESAVIMAS 
Klijai užnešami su ritinėliais, mentele arba teptuku. Klijų kiekis priklauso nuo medienos rūšies 
(paprastai nuo 100 iki 200 g/m2). E1 klasės produktams, klijų kiekis negali viršyti 100 g/m2 . 
Spaudimo darbinis slėgis priklauso nuo naudojamų medžiagų, nuo 0,8 iki 2 kg/cm2. 
 
ĮSPĖJIMAS 
Presuodami nuolat tikrinkite, ar klijai vis dar drėgni ir lipnūs.  
Beržas, raudonmedis, eglė ir panaši mediena turi būti klijuojama laikantis specialių klijų sumaišymo 
proporcijų. 
Klijavimo mišinį patartina paruošti ne metaliniame inde arba inde iš nerūdijančio plieno. 
 
ĮPAKAVIMAS 
25 kg popieriniai maišai. 
 
LAIKYMAS 
Klijų laikymas originalioje pakuotėje prie +20 °C: 6 mėn. 
Produkto laikymas žemesnėje nei 10° C ar didesnėje nei 30° C temperatūroje gali įtakoti produkto 
savybių pakitimus. Būtina laikyti sausoje patalpoje. Sudrėkę milteliai gali sušokti ir klijai taps netinkami 
naudoti. 
 
LAIKYTI NE ŽEMESNĖJE NEI 10° C TEMPERATŪROJE 
 
Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, 
darbas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą. 


