
 

 

NAKS – 3 

GREITAI KIETĖJANTIS PLYTELIŲ KLIJAVIMO MIŠINYS 
 
 

PASKIRTIS 
 Kokliams, klinkerio ir akmens plytelėms klijuoti prie mūrinio, tinkuoto, betoninio paviršiaus, senų 

plytelių ir gipsinių bei medienos drožlių plokščių, jei tai leidžiama plytelių gamintojo pateiktoje 
instrukcijoje. 

 Skirtas sausoms, drėgnoms ir šlapioms patalpoms. 
 Sienų ir grindų plytelėms klijuoti. 
 Gipsinėms plokštėms prie tinkuoto, mūrinio ir betoninio paviršiaus tvirtinti. 

 
MIŠINIO PARUOŠIMAS 

 Supilkite mišinio miltelius iš maišo į maišytuvą arba į indą su plačia anga. 
 Įpilkite vandens 25 % nuo mišinio masės (1,25 l 5 kg dėžutei arba 6,25 l 25 kg maišui). 
 Mišinį kruopščiai išmaišykite. 
 Prieš klijuojant plyteles, mišinį reikia palikti 3–5 minutes pastovėti. 
 Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 25–30 minučių nuo vandens įpylimo. 

 
KOKLIŲ, KLINKERIO IR AKMENS PLYTELIŲ KLIJAVIMAS 

 Mišiniu ištepkite grindis arba sieną dantytąja mentele. Mišinį galima tepti ir ant klijuojamos plytelės. 
 Mišiniu ištepkite tiek paviršiaus, kiek spėsite padengti plytelėmis per 5 minutes. 
 Prispaustas plyteles galima koreguoti 3–5 minutes. 
 Įprastas mišinio sluoksnio storis ant sienos ir grindų yra 0,5–2 cm. 

 
GIPSINIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS 

 Sienos arba grindys, prie kurių tvirtinamos gipsinės plokštės, turi būti lygios. 
 Mišinį tepkite mentele ant sienos arba ant gipsinės plokštės antros pusės. 
 Priklausomai nuo gipsinių plokščių dydžio ir montavimo sąlygų, reikia pasirinkti tinkamą tvirtinimo 

vietų kiekį ir dydį. 
 Gipsinę plokštę tolygiai prispauskite prie paviršiaus. 
 Pritvirtintą plokštę galima koreguoti 3–5 minutes. 

 
KIETĖJIMAS 

 Priklijuotų sienų plytelių siūles galima glaistyti po 2 valandų. 
 Ant plytelėmis išklijuotų grindų galima vaikščioti ir jų siūles glaistyti po 3–4 valandų. 
 Plytelėmis išklijuotų grindų rekomenduojama neapkrauti 24 valandas. 

 
APRIBOJIMAI 

 Plytelių klijavimo metu ir 24 valandas po priklijavimo patalpos, mišinio ir apdorojamo paviršiaus 
temperatūra turi būti aukštesnė kaip 10 °C. Žemoje temperatūroje mišinys džiūsta lėčiau, keičiasi 
jo kokybė. 

 Plytelių klijavimo metu ir 24 valandas po klijavimo NEGALIMA jungti grindų šildymo. 
 Gaminyje yra cemento. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbti su apsauginiais akiniais ir 

pirštinėmis. Vengti įkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti švariu vandeniu. 
 
LAIKYMAS 

 Mišinio laikymo terminas yra 1 metai. 
 Mišinio miltelius maišuose ir dėžėse laikyti sausoje patalpoje. 

 
SĄNAUDŲ NORMA 

 1 m2 plytelių priklijuoti reikia 3–4 kg sauso mišinio, priklausomai nuo 
pagrindo ir mišinio sluoksnio storio. 

    

 


