
GUTERMANN HT 2 naudojimo instrukcija (“Klijuota siūlė”)

Klijai naudojami kambario temperatūroje tokiu būdu:

2-a panaudojimo sritis  “Tekstilė”
- sijonų, kelnių, rankovių palenkimui
- aplikacijoms
- adymo ir lopymo darbams
- užuolaidų kraštams apdoroti
- minkštų baldų apmušalams taisyti ir tvirtinti

1-2-3 metodas įprastiems klijavimo darbams

Medžiaga klijais dengiama iš abiejų pusių plonu sluoksniu.
Palaukti 2 minutes. Klijų dėmės turi būti beveik sausos. 
Klijuojamas dalis sujungti ir lengvai suspausti – paruošta!

A-B-C būdai sunkiai  prisiklijuojantiems paviršiams

A    HT 2 klijais padengti abu klijuojamus paviršius plonu sluoksniu.
B    palaukti mažiausiai 10 minučių - leisti klijų sluoksniui gerai nudžiūti.
C   Vieną iš klijuojamų paviršių dar kartą padengti plonu klijų sluoksniu.
Dalis iš karto sujungti ir suspausti .

Plonų ir lengvų medžiagų klijavimas

Elgtis kaip 1-2-3 būdų atveju. 
Atkreipkite dėmesį: klijus geriausia dengti punktyru arba jais sutepti paviršių; jokiu būdu negalima klijų įtrinti ar įspausti į medžiagą. Pramušus ar 
išretinus medžiagą, audinį klijuojamos siūlės srityje reikia sudrėkinti kempine ar skudurėliu.

Laidyne daroma siūlė ant  plonų ir lengvų medžiagų

- HT 2 sutepti medžiagą iš vienos pusės plonu sluoksniu.
- Klijams leisti išdžiūti 15 minučių.
- Medžiagos dalis sujungti ir trumpam perbraukti laidyne (nustatyti “Vilną”).

Storų ir sunkių  medžiagų klijavimas

Elgtis pagal A-B-C metodą. 
Taip pat galima:
- Klijais padengti iš vienos arba iš abiejų pusių šiek tiek storesniu sluoksniu.
- Palaukti 2 minutes.
- Medžiagos dalis sujungti, suspausti - gatava.

Klijinės siūlės pakeitimas

- Ištirpinti siūlę: paprasčiausiai perbraukti karšta laidyne ir iš karto išskirti.
- Siūlės pakeitimas: ištirpinus seną siūlę, užfiksuoti naują ir perbraukti laidyne.
Nuo senos siūlės lieka pakankamai klijų, todėl papildomai tepti klijais paprastai nereikia.

Klijų sluoksnio pašalinimas

- Bloga siūlė: leisti nudžiūti klijams ir tiesiog  nutraukti nuo medžiagos klijų juostelę.
- Jeigu HT 2 klijai netyčia buvo įtrinti į ploną medžiagą ir dabar persišviečia, klijus reikia iš karto ištirpinti acetonu ir pašalinti (HT 2 klijų dėmės 
nepašalinamos cheminio valymo metu!)

Svarbu: Prieš  šalinant  klijų  dėmes,  iš  blogos  audinio  pusės  būtina  išmėginti  audinio  nudažymo  atsparumą.  Acetatiniams  audiniams  (kai  kurie
pamušaliniai audiniai) Gutermann HT 2 klijai netinka. Jei audiniai neturi specialaus ženklo, būtina patikrinti, ar jie netirpsta klijų poveikyje.

Gutermann HT 2 panaudojimo sritis: “Namų ūkis ir “Hobis”

Klijuoja odą, popierių, kartoną, medieną, gumą bei daugelį dirbtinių medžiagų (pvz.: resopal) ir daug kitų medžiagų. Labai tinkami minkštai plastmasei
(PVC), pvz.: audinių, tentų bei palapinių klijavimui.
GUTERMANN HT 2 tvirtai sujungia ir sulopo, yra atsparus vandeniui.

Plonų ir lanksčių medžiagų klijavimas

Kaip nurodyta 1-2-3 būduose.

Kietų tvirtų medžiagų klijavimas

Kaip nurodyta A-B-C būduose.

Nurodymas: GUTERMANN HT 2 netinka styroporui.
Visos  rekomendacijos  pagrįstos  mūsų  nuodugniais  stebėjimais.  Daugelį  skirtingos  sudėties  medžiagų  rekomenduojame  išbandyti  prieš  galutinį
suklijavimą.


