
• didesnis sukibimas
• ilgesnis darbo laikas
• mažesnis nutekėjimas
• labai elastingi
• visų rūšių keraminėms ir porcelianinėms plytelėms
• didelio formato plytelėms
• skirti naudoti balkonuose, terasose, fasaduose, šildomosioms grindims, 
  ant senų plytelių
• atsparūs vandeniui ir šalčiui
• galima naudoti bet kokios konsistencijos 

13C

NAUDOJIMAS
KLEIB C13 – cemento ir ypatingai modifikuotų mineralų (įskaitant reaktyvius silicio dioksidus) pagrindo klijai, skirti visų 
rūšių sienų ir grindų keraminėms, porcelianinėms, cementinėms ir mozaikinio betono plytelėms, taip pat apdailos 
elementams iš hermetiško natūralaus akmens klijuoti viduje ir išorėje. Klijai KLEIB C13 gali būti naudojami ant bet kokio 
sauso, lygaus ir laikančiojo mineralinio pagrindo, taip pat ant gipskartonio plokščių. Ypač rekomenduojami grindims, 
balkonams ir terasoms dėl galimybės naudoti juos skystesnės konsistencijos – tai garantuoja, kad bus visiškai užpildyti 
plytelių tarpai ir bus lengva jas išlyginti horizontaliai.

MIŠINIO PARUOŠIMAS
Klijai ruošiami išpilant sausą mišinį į indą su atitinkamu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienalytė masė. Po 5 
minučių išmaišius pakartotinai, klijai yra tinkami naudoti. Paruoštus klijus reikia sunaudoti per 3 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS
Paruoštą pagrindą padengti klijais lygia plienine mentele, po to tolygiai paskirstyti ir išprofiliuoti. Pridėti plytelę ir 
stipriai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek ir tokios konsistencijos, kad pagrindo sąlyčio su klijais plotas 
sudarytų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties 
koregavimo laikas yra apie 10 minučių. Vaikščioti grindimis ar pildyti tarpus galima praėjus ne mažiau kaip 24 
valandoms. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo. Dėmesio: kad klijai nenutekėtų, galima apsaugoti ruošiant 
su minimaliu vandens kiekiu.

SUNAUDOJIMAS

SAUGOJIMAS
Klijai transportuojami ir laikomi sandariuose maišuose sausoje aplinkoje. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Lipniojo sluoksnio storis

4 mm

6 mm

8 mm

Suvartojimas kg/m²

2,5

3,5

5,4

Lipniojo sluoksnio storis

10 mm

12 mm

Suvartojimas kg/m²

7,3

7,5

grynasis svoris

25 kg 54

vienetų ant padėklo

Mišinio proporcijos

Mišinio, pagrindo ir aplinkos paruošimo temperatūra darbo metu

Minimalus mišinio sluoksnio storis

Maksimalus mišinio sluoksnio storis

0,24-0,30 l vandens 1 kg mišinio

6,00-7.50 l vandens 25 kg mišinio

nuo +5°C iki +25°C

2 mm

15 mm

LABAI ELASTINGI GELINIAI 
PLYTELIŲ KLIJAI
skirti keraminių ir smiltainio plytelių 
ir akmens dangos

sienoms
ir grindims

didelio formato
plytelėms

C2TE
klijų tipas / klasė grindų šildymas

LT
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