
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi 

praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes 

negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei 

medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant 

produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. 

 

Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda, 

mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com 

 

 

Everbuild MaximumTorque 

Greito sukibimo montažiniai klijai tinkantys 

šlapiems paviršiams 
 

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Sukurtas hibridinių polimerų technologija ir pasižymi itin tvirtu bei greitu 

sukibimu su apdirbamais paviršiais. Klijai yra dvigubai greičiau klijuojantys 

nei visi kiti panašios paskirties klijai esantys šiuo metu prekyboje. 

Unikalaus polimero dėka klijai klijuoją beveik viską bet kokiomis 

sąlygomis, net lyjant ar juos naudojant po vandeniu. MAXIMUM TORQUE 

subręsta į elastingą gumą, kas leidžia  jį naudoti kaip klijuojantį hermetiką. 

Klijuoja ir hermetizuoja viską, panaudojimo galimybės beveik neribotos. 

Atsparus ekstremalioms temperatūroms:  nuo - 40°C to +150°C. 

Džiūvimo laikas 
Klijai pasidengia plėvele per 15-30 min., pilnai subręsta +- 2mm per 24 val. 

Džiūvimas gali būti lėtesnis klijuojant ne porėtus paviršius. 

Sandėliavimas 
Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau 

nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. 

Saugoti nuo užšalimo! 

Apribojimai 

Klijuojant horizontalioje padėtyje iš apačios, reikalinga papildomai naudoti 

mechaninius fiksatorius 

Klijuojant didelius veidrodžius (>1m² bendro ploto) papildomai naudokite 

mechaninius fiksatorius 

Klijuojant sunkias detales papildomai naudokite mechaninius fiksatorius kol 

klijai nėra pilnai sudžiūvę. 

Negalima užhermetizuoti klijuojamo veidrodžio kraštų kol klijai nėra pilnai 

išdžiūvę. 

Negalima naudoti paviršiams kurie išskiria aliejus ar sakus. 

Stiklinių blokelių klijavimas: prieš klijuojant visada įsitikinkite kad 

gamintojas leidžia naudoti klijus. 

Uždažymas: prieš uždažant visą paviršių įsitikinkite, kad dažas nesukelia 

neigiamos reakcijos mažesniame plote. 

Negalima klijuoti polietileno, polipropileno ir teflono. 

Akmens klijavimas: prieš klijuojant visą paviršių, išbandykite klijų 

suderinamumą ir akmens atsparumą dėmėms mažesniame plote. 

Naudojant kaip hermetiką: nerekomenduojama naudoti vietose, kuriose 

šoninis poslinkis yra didesnis nei +/- 12.5%. 

Klijuojant  didelius plotus bei svorius rekomenduojama naudoti dantytą 

laistyklę tuo užtikrinant vienodą klijų pasiskirstymą visame klijuojamame 

paviršiuje. 

Pakuotės 300 ML 

Gamintojas 
EVERBUILD BUILDING PRODUCTS LTD, Site 41, Knowsthorpe Way, 

Cross Green Industrial, Estate, Leeds, West Yorkshire,  LS9OSW, 

ENGLAND 
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