
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
  

 
 

UAB „Židinių meistrai“ 

Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės, 

LT-27101, Vilniaus miesto sav.     
Tel.: +370 688 88695; 

Faksas: +370  5 2432743 

  

 Įmonės kodas:181682645 

PVM kodas: LT816826417 
Registracijos vieta:  

Čižiūnų k., Trakų raj. 

 

AB SEB bankas, Vilniaus fil.  

Banko kodas 70440 
Atsiskaitomoji sąskaita: 

LT297044060000975008 

 

SWIFT: CBVILT2X 

El.p.: info@zidiniumeistrai.lt        
Http://www.zidiniumeistrai.lt 

Skype: zidiniumeistrai 

 

Klijai Didotect 135 – V   
      

 

 Pakuotė: 10 kg – plastikinis kibiras; 

 Pakuotės spalva (kibirėlis): mėlyna;  

 Klijų spalva: pilka; 

 Kaistantiems paviršiams: iki +1350 °C;  

 Frakcija: 0 – 1 mm;  

 Darbo temperatūra: +5°C iki +30°C; 

 Laikymo temperatūra: +20°C; 

 Geriausias iki: 12 mėn. nuo pagaminimo datos; 

 Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);  

 Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“. 

 

 

Wolfshoher Didotect 135 – V   

 

Karščiui atsparus mišinys - klijai, skirtas klijuoti molio, šamoto gaminius, bei izoliacines medžiagas. 

Pilkos spalvos mastika skirta darbui, kur temperatūra siekia iki 1350 °С temperatūrą. Galima klijuoti 

tokias izoliacines medžiagas kaip kampiniai šamotiniai dūmų kanalo moduliai, keraminė vata, 

izoliacinės vermikulito arba kalcio silikato plokštės.  

Didotect135-V klijai sufasuoti į patogius ovalios formos kibirėlius po 10 kg, iš kurių patogu dirbti tiek 

su siaura glaistykle, tiek ir su plačia dantyta statybine mentelė - šukomis.  

Klijai paruošti naudojimui, tačiau prieš klijavimą rekomenduojame permaišyti elektriniu mikseriu – 

maišykle, nustačius lėčiausią greitį. Maišoma iki vientisos masės. Ruošiant mišinį geriausia naudoti 

švarų kambario temperatūros vandenį. 

Didotect135-V klijai tepami dantyta mentele - šukomis ant sauso, nuo dulkių nuvalyto paviršiaus. 

Klijuojamo paviršiaus drėkinti nebūtina, pakanka nuvalyti dulkes (išskyrus atvejus, kada yra klijuojamos 

kalcio silikato plokštės). Klijuojamas paviršius turi būti sausas ir neriebaluotas. 

Klijuojant keraminę vatą - pagrindas ištepamas 5 mm gylio dantyta mentele - šukomis.  

Klijuojant plokštes - skirtingomis kryptimis ištepami abu paviršiai suformuojant 2 – 3 mm gylio siūles. 

Suklijuotos detalės paliekamos džiūvimui 24 val.  

Klijai turi būti sunaudoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.   

Laikyti sandarioje pakuotėje, sausoje vėsioje (apie +20°С) vietoje.  

Prekės kodas: WLF- 2861 
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