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BALTAS MINERALINISSINTETINIS GLAISTAS

skirtas išlyginti sienų ir lubų paviršių,
vidaus ir lauko darbams

• patogus ir ekonomiškas naudojimas
• sudėtyje nėra kalkių
• puikus sukibimas ir elastingumas
• atsparumas vandeniui
• atsparumas šalčiui
• pralaidus garams
• sustiprintas mikropluoštu

PANAUDOJIMAS:
KLEIB S10 yra skirtas pastatų (fasadų) išorinėms sienoms išlyginti. Gali būti naudojamas patalpose, ypač patalpose,
kuriose yra daug drėgmės (pvz., vonios kambariuose, garažuose), leidžia atlikti lygius paviršius. Skirta tepti rankiniu
arba mechaniniu būdu.
PAGRINDO PARUOŠIMAS:
Pagrindas turi būti stabilus, tvirtas ir švarus, t.y. negali ten nešvarumų, kurie galėtų susilpninti skiedinio sukibimą. Prieš
tinkavimą, per daug sugeriančių paviršių reikia gruntuoti KLEIB G1.
MIŠINIO PARUOŠIMAS:
Skiedinys paruošiamas pilant sausą mišinį į indą su išmatuotu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunamas vienodos
konsistencijos tirpalas. Skiedinį galima naudoti po 5 minučių ir dar kartą sumaišius. Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti
maždaug per 5 valandas.
PANAUDOJIMO BŪDAS:
Skiedinį ant pagrindo taikykite švariais nerūdijančio plieno arba plastikiniais įrankiais. Po pirminio sukietėjimo ir
išdžiūvimo galimi nedideli paviršiaus apdailos pataisymai. Rekomenduojama vienu metu tepti 1–5 mm storio
sluoksnius. Dažyti KLEIB dažais galima tada, kai skiedinys visiškai sukietėja ir išdžiūsta, bet ne anksčiau kaip po 2
savaičių. Paviršius saugoti nuo pernelyg greito išdžiūvimo. Apsaugoti fasadus nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir
stipraus vėjo. Įrankius po naudojimo reikia nedelsiant nuvalyti vandeniu.
SUNAUDOJIMAS:
1 mm storio 1 m2 ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 1,3 kg sauso skiedinio.
LAIKYMAS:
Skiedinį reikia gabenti ir laikyti gamykliškai uždarytose pakuotėse, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų).
Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Maišymo proporcijos

0,34-0,36 l vandens su 1 kg mišinio
6,80-7,20 l vandens su 20 kg mišinio

Darbinių savybių išlaikymo trukmė

Apie 5 valandos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu

nuo +5°C iki +25°C

Mažiausias sluoksnio storis

1 mm

Didžiausias sluoksnio storis

5 mm

S10

grynasis svoris

vienetų ant padėklo

sunaudojimas

20 kg

60

1 mm storio 1 m2 ploto tinko atlikimui
sunaudojama apie 1,3 kg sauso skiedinio
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