
AHJUTELLISTE SEGU 
PLYTOS Į KROSNĮ MIŠINIO 
IŠ DEGTŲ PLYTŲ PAGAMINTOMS ŠYLANČIOMS SIENOMS, KROSNIES 
BLOKELIAMS, ŽIDINIO SIENOMS, DŪMTRAUKIAMS, VIDAUS KAMINAMS 
MŪRYTI. 
 
SAVYBĖS 

 Labai plastiškas pilko atspalvio mūrijimo mišinys. 
 
SUDĖTIS 

 Smulkiagrūdis kvarcinis smėlis (maksimalus granulių dydis – 0,8 mm), molio milteliai, 
portlandcementis, karščiui atsparūs priedai. 

 Sukietėjusio mūrijimo mišinio spaudžiamoji jėga mažiausiai 5 MPa. 
 
NAUDOJIMAS 

 Mūrijimo mišinys skirtas naudoti iš degtų plytų mūrijamiems skirtingiems šildymo įrenginiams – 
krosnims, viryklėms, šylančioms sienoms ir t. t. 

 Kaminams mūryti šildomoje pastato dalyje. 
 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Reikiamą kiekį mišinio miltelių supilti į maišytuvą arba maišymo indą. 
 Įpilti 20–22 % mišinio masės vandens (5,0–5,5 litro vandens 25 kg maišui). 
 Rūpestingai išmaišyti mechaniškai arba rankomis, kol mišinyje esančios molio dalelės taps vientisos ir 

bus drėgnos. 
 Palikite mišinį pastovėti ir lengvai išmaišykite dar kartą. 
 Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 2 valandas. 

 
PATARIMAI 

 Mūrijant degtas plytas normalus mišinio sluoksnio storis – 3–5 mm. 
 Siūlės plotis cokolinėje dalyje – 10 mm. 
 Sumūrytų plytų siūles reikėtų išlyginti. 
 Kad išgautumėte skirtingų atspalvių siūles, mūrydami palikite maždaug 20 mm gylio švarias siūles, 

kurias vėliau galima užpildyti reikiamo atspalvio sienų mišiniu UNINAKS. 
 Paruoštų šildymo įrenginių šildymą pradėti nuo mažesnės temperatūros. 

 
APRIBOJIMAI 

 Dirbant su mūrijimo mišiniu, akmenų, mišinio ir oro temperatūra turi būti per +5 
0
C. 

 Šildyti galima pradėti tik tada, kai mišinyje esantis cementas sukietėja. 
 Šis mūrijimo mišinys netinka židiniams ir krosnių kaminų vidinei daliai mūryti. Tam reikia naudoti 

„Uninaks“ mūrijimo mišinį. 
 Šis mūrijimo mišinys netinka mūryti laikančiosioms sienų konstrukcijoms. 
 Gaminyje yra cemento. Sureagavus su vandeniu įvyksta šarminė reakcija, galinti sudirginti odą. Jei 

gaminio patenka į akis, iškart gausiai plauti vandeniu. Tikslesni duomenys pateikti ant gaminio saugos 
duomenų lapelio. 

 
LAIKYMAS 

 Maišuose esančius mūrijimo miltelius laikyti sausoje vietoje. 
 Mišinio miltelių laikymo laikas originalioje pakuotėje – 12 mėnesių. 

 
SĄNAUDOS 

 25 kg maišo užtenka 25–30 vidutinio dydžio plytų mūryti 10 mm siūlėmis. 
 Esant 5 mm siūlėms sąnaudos per pusę mažesnės. 

 


