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• Paruoštas naudoti
• Elastingas lyginamasis anhidrito, 
  akrilo dispersijos ir celiuliozės pluošto glaistas
• Sustiprintas pluoštu
• Galima ilgiau laikyti atvirą, kai naudojamas
• Laidus garams
• Lengvai tepamas ir apdirbamas
• Neskleidžia dulkių šlifuojant.

S2

NAUDOJIMAS
KLEIB S2 – tai paruoštas dvejopą funkciją atliekantis lyginamasis akrilinis glaistas, skirtas apdailos ir dekoravimo 
darbams statybų srityje. Dėl savo savybių puikiai tinka galutiniams paruoštų tinko, cemento ir kalkių, kalkių arba gipso 
paviršių, gipso kartono plokščių, betono paviršių glaistymo darbams po visų rūšių dažų dangomis. Taip pat gali būti 
naudojamas patalpų viduje esančioms sienoms ir lubų paviršiams užpildyti ir gipso kartono plokštėms, sustiprintoms 
flizelino tipo juostomis. 

SAVYBĖS
KLEIB S2 – tai paruoštas lyginamasis glaistas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra anhidrito milteliai 
ir akrilo dispersija su papildomais modifikatoriais, pagerinančiais plastiškumą ir užtikrinančiais paprastą naudojimą. 
KLEIB S2 sudėtyje yra celiuliozės pluoštų, dėl kurių per rišimo procesą masė nesusitraukia, 
o išdžiūvus ją galima lengvai apdoroti, ir, svarbiausia, ji neskleidžia dulkių šlifuojant. Pasižymi ilgesniu apdorojimo laiku 
ir sniego baltumu, kuris žymiai sumažina dažų sunaudojimą dažant. Tepamas rankiniu ir mechaniniu būdu, naudojant 
hidrodinaminius glaistymo įrenginius. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti atitinkamai paruoštas ir nuo jo nuvalyti bet kokie nešvarumai, dulkės ir riebalai, galintys sumažinti 
gaminio sukibimą. Paviršius turi būti stabilus, stiprus ir nuo jo nuvalyti senų dažų liekanos. Labai absorbuojančius 
paviršius būtina užgruntuoti gruntavimo preparatu KLEIB G1. Norint sutvirtinti silpnus ir išdūlėjusius paviršius, 
rekomenduojama naudoti gruntavimo preparatą KLEIB G2.

PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMO BŪDAS
Prieš pradedant naudoti lyginamąjį glaistą KLEIB S2, pakuotės turinį išmaišyti mechaniniu būdu maišytuvu arba 
rankomis tol, kol susidarys vientisa masė. Jei reikia, galima įpilti nedidelį kiekį vandens. KLEIB S2 tolygiai tepamas ant 
mechaninio pagrindo įrenginiu arba rankomis nerūdijančiojo plieno glaistykle, išlaikant 1–3 mm sluoksnio storį. Antras 
sluoksnis tepamas išdžiūvus pirmajam sluoksniui. Išdžiūvus antrajam sluoksniui, smulkius nelygumus pašalinti švitriniu 
popieriumi arba šlifavimo tinkleliu. Nepanaudotas, sandariai uždarytas lyginamasis glaistas tinkamas naudoti ilgą 
laiką. 

*SUNAUDOJIMAS
Apie 1,5 kg/m², kai storis siekia 1 mm.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS
KLEIB S2 turi būti laikomas originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, temperatūroje nuo +5°C iki +25°C. Saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinkamumo naudoti laikas yra 12 mėnesių nuo 
pakuotėje nurodytos datos. 

TECHNINIAI DUOMENYS
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas negruntuotas pagrindas

Vieno sluoksnio džiūvimo laikas gruntuotas pagrindas

apie 8 val.

apie 12 val.

nuo +5 iki +25 °C

Tūrinis tankis

Sluoksnio storis

Температура основы и внешняя температура во время работы

apie 1,8 kg/dm3

 1–3 mm

AKRILINIS 
LYGINAMASIS 
GLAISTAS, 
YPAČ BALTAS

grynasis svoris

17 kg 44

vienetu ant padeklo

Vidutiniškai apie 1,5 kg/m²

sunaudojimas*
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