
PANAUDOJIMAS
KLEIB C23 yra masė, skirta rankiniam arba mechaniniam plonų sluoksnių išlyginamųjų grindų atlikimui ant visų rūšių mineralinių pagrindų, skirtų galutiniam apdailos 
paviršiui, tokiam kaip: plytelės, laminatas, parketas, kilimai ir kt. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
 Pagrindas turėtų būti tinkamai atliktas, stabilus ir laikantis, t. y. pakankamai tvirtas, be sluoksnių, kurie gali susilpninti skiedinio sukibimą (pvz., dulkių, riebalų, dažų, 
bituminių medžiagų ir kt.). Defektai ir įtrūkimai turėtų būti užtaisyti tokio tipo darbams tinkančiais skiediniais, pvz., KLEIB C22. Prieš liedami grindis, šepetėliu 
nugruntuokite pagrindą naudodami KLEIB G1 gruntą arba KLEIB G2 gruntą. Pagrindo įtrūkimų vietose ir vietose, kuriose veikia įtampa, reikia naudoti stiklo pluošto 
tinklelį. Visada kraštuose turi būti atlikti plėtimosi tarpai (prie sienų priklijuoti polistirolo ar kempinių juostas). Jeigu pagrinde yra plėtimosi tarpų, jie taip pat turi būti 
ir grindų sluoksnyje. Plėtimosi tarpai taip pat turėtų būti naudojami tam tikram paviršiui atskirti nuo kitų konstrukcinių pastato elementų, tokių kaip kolonos, sienos 
ir laiptai, ir vietose, kuriose keičiasi jo storis. 

MASĖS PARUOŠIMAS
Maišelio turinį sumaišykite mechaniškai su nurodytu švaraus, šalto vandens kiekiu, kol mišinys taps vienalytis ir bus reikiama konsistencija. Palaukę 5 minutes, vėl 
maišykite. Maišant ir pilant su agregatu, vanduo turėtų būti parenkamas pagal agregato tipą. Būtina laikytis teisingos vandens dozės. Įpylus per daug vandens, 
grindų stiprumas sumažės ir prailgės kietėjimo laikas, todėl gali atsirasti įtrūkimų. 

NAUDOJIMO BŪDAS
Pilkite iki nustatyto lygio (pvz., naudodami specialius reperius), deaeruokite dygliuotu voleliu. Tose vietose, kur yra pagrindo plėtimosi tarpai, plėtimosi tarpai turėtų 
būti padarytos išpiltame sluoksnyje. Darbus rekomenduojama pradėti nuo sienos, esančios toliausiai nuo įėjimo į kambarį, ir vesti maždaug 40 cm pločio juostomis. 
Didelio pločio patalpose rekomenduojama atskirti mažesnes darbo vietas (3-6 m pločio, atsižvelgiant į masės išpylimo greitį). Išpiltą masę reikia paskleisti plienine 
mentele ir deaeruokite dygliuotu voleliu. Darbai turėtų būti atliekami be pertraukų, kol padengtas bus visas patalpos grindų plotas. Ką tik padėta masė turėtų būti 
apsaugota nuo per greito išdžiūvimo, apribojant šildymą, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, per mažos oro drėgmės. Tokios sąlygos taip pat turi 
būti išlaikytos darbo metu. Po mažiausiai 3 dienų (priklausomai nuo storio) galima kloti PVC grindų dangas, laminatą, kilimus ir kamštienos dangas su sąlyga, kad 
grindų drėgnis neviršija 2,5 %. Prieš pradedant kloti hermetiškas dangas, pvz., PVC, laminatą ar sluoksniuotas grindų lentas, būtina patikrinti struktūrinę grindų ir 
pagrindo drėgmę taikant CM metodą. Pėsčiųjų judėjimas galimas po maždaug 12 val. Plyteles galima klijuoti po mažiausiai 24 val. (priklausomai nuo storio), pilna 
apkrova galima po maždaug 7 dienų. Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė – 28 dienos. Grindų šildymą galima įjungti po mažiausiai 7 dienų. 

SUNAUDOJIMAS
1 mm storiui apie 1,5 kg sausųjų medžiagų 1 m2 plotui. 

LAIKYMAS
Skiedinys turėtų būti laikomas sandariai uždarytuose maišeliuose, sausoje aplinkoje, iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 

TECHNINIAI DUOMENYS

• savaime išsilyginančios
• naudojimui patalpose
• taikymui rankiniu arba mechaniniu būdu
• po parketais, kilimais, laminatu, plytelėmis
• paprasta uždėti ir apdirbti
• nereikalauja šlifavimo
• sutvirtinta pluoštu.

SAVAIME IŠSILYGINANČIOS 
CEMENTO GRINDYS
3-30 mm storio, CT-C25-F7 klasė

LT

23C
grynasis svoris

25 kg 54

vienetų ant padėklo

1 mm storiui apie 1,5 kg sausųjų
medžiagų 1 m2 plotui

sunaudojimas

pėsčiųjų eismas
maždaug

po12 valandų

3-30 mm anksčiausiai
po 24

valandų 

galima kloti
plytelesgrindų storis

Lentelėje nurodyti laikai rekomenduojami 
įprastomis sąlygomis:
temperatūra apie 20°C, ir drėgnis 55–60 %

Maišymo proporcijos

Atviras darbo laikas
Pasiruošimo darbui laikas
Pėsčiųjų judėjimas
Sluoksnio storis
Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu
Atsparumas gniuždymui po 28 dienų
Atsparumas lenkimui po 28 dienų

0,20-0,22 l vandens su 1 kg mišinio
5,0-5,5 l vandens su 25 kg mišinio

apie 20 minučių
apie 0,5 val.

 Po maždaug 12 val.
3-30 mm

nuo +5°C iki +25°C

≥ 25 MPa

≥ 7 MPa

Keraminių plytelių 
klijavimas 

po 24 val. esant iki 5 mm sluoksniui
po 48 val. esant iki 10 mm sluoksniui

po 72 val. esant iki 20 mm sluoksniui
po 96 val. esant 30 mm sluoksniui

Parketo ir PVC 
dangos klijavimas 

po 3 dienų esant iki 5 mm sluoksniui
po 4 dienų esant iki 10 mm sluoksniui

po 5 dienų esant iki 20 mm sluoksniui
po 7 dienų esant 30 mm sluoksniui

Epoksidinių grindų 
įrengimas

po 96 val. esant iki 5 mm sluoksniui
po 7 dienų esant iki 10 mm sluoksniui

po 10 dienų esant iki 20 mm sluoksniui
po 14 dienų esant 30 mm sluoksniui
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