
KIVILIIM 

AKMENS KLIJAI 

ŠIE KLIJAI PAGAMINTI PORTLANDCEMENTYJE ESANČIŲ 
PLASTIFIKATORIŲ IR POLIMERŲ PAGRINDU. 
 
Pagrindiniai akmens klijų tonai – šviesūs ir balti. Užsakius gaminami 
mineraliniais pigmentais pagal spalvų paletę UNINAKS tonuoti akmens 
klijai. Atitinkamo tono pavyzdžiai pridėti. 
NB! Tonuotas skiedinys gaminamas tik užsakius. 
 
NAUDOJIMO SRITIS ir SAVYBĖS 

 AKMENS KLIJAI yra klijuojantis cemento mišinys, skirtas įvairiems gamykliniams ir 
gamtiniams akmenims ir blokams pritvirtinti prie sienų, grindų, terasų, fasadų ir t. t. 

 AKMENS KLIJAI greitai sustingsta ir sukietėja. 

 Sukietėję AKMENS KLIJAI yra atsparūs karščiui. 

 AKMENS KLIJUS taip pat galima naudoti akmeninėms sienoms sutvirtinti. 
 Galima naudoti vidaus ir išorės sąlygomis. 

 
PAVIRŠIUS 

 AKMENS KLIJUS galima naudoti betonui, tinkui, drėgmei atspariam glaistui, gipso 
kartono plokštėms, klinkerio plokštėms, plytoms, blokams, polistireniniam putplasčiui 
ir kitiems mineraliniams paviršiams. 

 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 Paviršius turi būti be dulkių ir birių dalelių. 

 Stipriai sugeriantys paviršiai apdirbami hidroizoliacijos priemone, kurią prireikus reikia 
atskiesti vandeniu („Uninaks“ hidroizoliacija). 

 Nuo akmenų ir blokų nuvalyti dulkes ir nešvarumus. 

 
MIŠINIO PARUOŠIMAS 

 Į maišymo indą 25 kg pakuotei įpilti 5,5–6 litrus švaraus drungno vandens (22–24 % 
mišinio masės). 

 Tada suberti mišinio miltelius ir maišyti iki tol, kol mišinys bus vientisas ir visiškai 
drėgnas (vandens kiekis priklauso nuo paviršiaus poringumo ir klijų sluoksnio 
storumo). 

 Leisti mišiniui pastovėti 3 minutes ir tada dar kartą išmaišyti. 

 Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 4 valandas. 
 
DARBAS SU AKMENS KLIJAIS IR SKIEDINIU SIENOMS 

 Klijų mišinys dedamas ant paviršiaus akmenų glaistikliu arba plačia tinkavimo 
mentele su dantukais. 

 Normalus mišinio sluoksnio storis – 5–10 mm. 

 Akmenys suspaudžia klijų sluoksnį, todėl iškart reikia pašalinti mišinio perteklių. 
Prireikus naudoti sausą šepetį. Dėl didelio lipnumo nuo akmenų vėliau pašalinti mišinį 
sudėtinga. 

 Akmenis galima tvirtinti nuo pat mišinio stingimo pradžios. 

 Kietėjimo laikas priklauso nuo skiedinio storumo, aplinkos drėgmės ir temperatūros. 

 Sukietėję akmens klijai suformuoja stiprų ir atsparų paviršių. 

 
APRIBOJIMAI, ĮSPĖJIMAI 

 Dirbant su AKMENS KLIJAIS reikia, kad akmenų, klijų ir oro temperatūra būtų  

per +5 0C. 

 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 AKMENS KLIJŲ miltelius laikyti sausoje vietoje. Laikyti galima iki 
1 metų.

 
 


