
 

 

NAKS – 5 
BALTŲ, PERMATOMŲ IR MARMURINIŲ PLYTELIŲ KLIJAVIMO 
MIŠINYS. 
PLAČIŲ PLYTELIŲ SIŪLIŲ GLAISTYMO MIŠINYS. 
 
PASKIRTIS 

 Keraminėms, klinkerio ir akmens plytelėms klijuoti prie mūrinio, tinkuoto, betoninio paviršiaus, 
gipsinių plokščių ir kitų kietų paviršių. Tinka stiklo blokeliams klijuoti. 

 Sienų ir grindų plytelėms klijuoti. 

 Plytelėms baseinuose, ypač drėgnose patalpose, karštoje aplinkoje ir prie senų plytelių klijuoti. 

 Tinka plytelėms klijuoti ir lauke. 

 Sukietėjęs mišinys yra atsparus šalčiui ir karščiui. 
 
MIŠINIO PARUOŠIMAS 

 Supilkite mišinio miltelius iš maišo į maišytuvą arba maišymo indą. 

 Įpilkite švaraus drungno vandens 20–22 % nuo mišinio masės (5–5,5 l 5 kg dėžutei). 

 Maišykite, kol mišinys visiškai sušlaps. 

 Prieš klijuojant plyteles, rekomenduojama leisti mišiniui apie 10 minučių pastovėti ir tada 
išmaišyti jį dar kartą. 

 Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 4 valandas nuo vandens įpylimo. 
 
PLYTELIŲ KLIJAVIMAS 

 Mišinys ant pagrindo tepamas plytelių klijavimo mentele. 

 Mišiniu ištepkite tiek paviršiaus, kiek spėsite padengti plytelėmis per 10–15 minučių. 

 Įprastas mišinio sluoksnio storis ant sienos yra 3–8 mm. 

 Plyteles ant sienos galima koreguoti iki 10 minučių. 
 
KIETĖJIMAS 

 Priklijuotų plytelių siūles galima glaistyti po 1–2 parų. 

 Plytelėmis išklijuotomis grindimis rekomenduojama nevaikščioti 2–3 dienas. 

 Paviršių galima apkrauti arba įjungti grindų šildymą ne anksčiau kaip po 2 savaičių. 
 
SĄNAUDŲ NORMA KLIJUOJANT PLYTELES 

 Vidutinės mišinio sąnaudos yra 3–4 kg vienam paviršiaus kv. m. 
 
PLYTELIŲ SIŪLIŲ GLAISTYMAS 

 „Naks-5“ tinka vidutinėms ir platesnėms siūlėms užglaistyti. 

 Maksimalus siūlės plotis gali būti iki 10 mm. 

 Siūles glaistykite guminiu glaistikliu. 

 Mišinys ant siūlių tepamas įstrižais judesiais glaistikliu virš siūlių. 

 Priklausomai nuo aplinkos, mišinio perteklių nuo plytelių reikia nuvalyti per 15–30 minučių po 
siūlių užpildymo. 

 Valykite sudrėkinta kempine. 

 Išdžiūvusios plytelės valomos sausa šluoste. 

 Mišinio sąnaudų norma glaistant siūles yra 1–2 kg/m2. 
 
APRIBOJIMAI 

 Klijuojant plyteles ir glaistant siūles, mišinio ir pagrindo temperatūra 2 paras turi būti aukštesnė 
nei +5 °C. 

 Plytelių klijavimo metu ir 48 valandas po klijavimo NEGALIMA jungti grindų šildymo. 

 Gaminyje yra cemento. Esant sąlyčiui su vandeniu, prasideda šarminė reakcija. Gali dirginti 
odą. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Tikslesni duomenys pateikti gaminio 
saugos duomenų lape. 

 
LAIKYMAS 

 Originalioje pakuotėje sausoje patalpoje mišinį galima laikyti 1 metus. 
 

 


