TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KREISEL® FUGA 701
SIŪLIŲ GLAISTAS KLINKERINĖMS PLYTELĖMS 5-20 MM








Padidinto sukibimo
Labai tvirtas
Elastingas
Klasė CG2A
Atsparus vandeniui ir šalčiui
Ypač atsparus trinčiai
Sumažina druskų išsiskyrimą

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:
Glaistas fasadinių klinkerinių plytelių tarpams užpildyti pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir
modifikuojančių priedų bei kalkinio turfo pagrindu. Sumaišius su vandeniu, gaunama plastiška masė, kuri lygiai
užglaisto tarpus tarp plytelių. Gerai sukimba su plytelių kraštais, išlaiko spalvos stabilumą, sukietėjęs pasižymi
dideliu tvirtumu. Labai atsparus nusitrinimams, šaldymui ir atšildymui bei vandens poveikiui. Atsparus vandeniui ir
šalčiui.
Glaistas skirtas klinkerio plytelių ir trinkelių o taip pat keraminių, stiklinių ir betoninių sienų ir grindų plytelių tarpų
užpildymui, pastatų viduje ir išorėje. Jo sudėtyje esantis vulkaninis tufas sumažina druskų migraciją. Glaistą galima
naudoti nuo 5 iki 20 mm pločio tarpams užpildyti.
Keraminės, akmens masės, klinkerio, betono plytelės ir kitos: naudoti tiesiogiai
NAUDOJIMAS:
Prieš glaistant plytelių siūles, įsitikinti, kad plytelės pakankamai tvirtai priklijuotos, klijų skiedinys išdžiūvęs (po
klijavimo turi praeiti mažiausiai 2 dienos, mūrui – 2 savaitės), iš plytelių tarpų klijai išgrandyti vienodu gilumu,
pašalinti visi nešvarumai. Jei plytelės stipriai sugeria drėgmę, prieš glaistant, tarpus suvilgyti drėgna kempine.
Sausą mišinį pilti į švarų vandenį, maišyti rankiniu arba mechaniniu būdu, kol gaunama vienalytė masė. Palikti 5
minutėms pastovėti ir vėl pamaišyti. Likusią mišinio dalį ruošti lygiai tokiu pat būdu, kadangi skirtingas vandens
kiekis gali suteikti kitą atspalvį. Jei naudojama dalis pakuotės turinio, rekomenduojama, prieš maišant su vandeniu,
visą sausą mišinį permaišyti, kadangi transportuojant komponentai galėjo netolygiai pasiskirsyti mišinyje. Vengti per
didelio kiekio vandens, nes mišinį perskiedus sumažėja jo tvirtumas sausame pavidale.
Prieš užpildant plytelių tarpus, reikia įsitikinti, ar mišinio pigmentas netepa plytelių paviršiaus. Paruoštą mišinį reikia
įglaistyti į plytelių tarpus, naudojant tam skirtus įrankius (guminę glaistyklę ir kt.). Tarpai turi būti gilūs, tolygūs ir
lygiai užpildyti mišiniu. Po trumpo džiūvimo laiko, perteklių nuo plytelių reikia pašalinti su drėgna (pastoviai
praskalaujant) kempine. Tai reikia daryti labai atsargiai, kad neišspausti užpildo per plytelių kraštus. Išdžiūvusius
likučius ant plytelių paviršiaus reikia pašalinti su minkšta šluoste, saugant nuo dulkių įtrynimo į dar drėgną plytelių
tarpų užpildą. Jeigu užpildas džiūsta labai greitai, tuomet rekomenduojama tarpus lengvai ir vienodai drėkinti
drėgna kempinėle. Šviežiai užpildytus plytelių tarpus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vandens,
lietaus, skersvėjų ir šalčio. Tikroji spalva matoma, užpildui galutinai išdžiūvus, ir priklauso nuo darbų atlikimo bei
paviršiaus priežiūros, pagrindo po plytelėmis įgeriamumo, klimato sąlygų tvirtėjimo metu. Šviežiai užglaistytus
paviršius rekomenduojama 3-4 savaites plauti tik švariu vandeniu.
TECHNINIAI DUOMENYS:
Darbiniai nurodymai:
Proporcijos, skiedžiant su vandeniu:
Minimalus plytelių tarpas:
Maksimalus plytelių tarpas:
Paruošto mišinio sunaudojimo laikas:
Galimybė vaikščioti:
Atsparumas vandeniui:
Tirpaus chromo VI kiekis
Klasifikacija pagal

O

dirbti esant temperatūrai (oro, pagrindo, mišinio): nuo +5 C iki +25
O
C
apie 3,7 litro vandens 25 kg sauso mišinio
apie 0,15 litro vandens 1 kg sauso mišinio
(klinkerio gaminiams rekomenduojamas žemesnis vandens kiekis)
5 mm
20 mm
O
~ 60 min. (temperatūra +20 C, drėgnumas 60 %)
po 24 valandų
po 4 parų
≤ 0,0002 %
LST EN 13888:2010 CG2A

Sauso mišinio išeiga pagal naudojamų plytelių dydį: žr. lentelę
Plytelės matmenys
Siūlės plotis
Sąnaudos, kai siūlės gylis 8 mm
2
6,5 x 25 cm
10 mm
2,8 kg/m
2
6,5 x 25 cm
15 mm
4,2 kg/m
2
7,1 x 24 cm
10 mm
2,6 kg/m
2
7,1 x 24 cm
15 mm
3,85 kg/m
2
20 x 20 cm
5 mm
0,80 kg/m
2
20 x 25 cm
6 mm
0,85 kg/m
2
25 x 25 cm
6-8 mm
0,75-1,0 kg/m
2
30 x 30 cm
8-10 mm
0,85-1,1 kg/m
ĮPAKAVIMAS:
Maišai po 25 kg, paletėje po 42 vnt.
Maišai po 10 kg, paletėje po 96 vnt.
SANDĖLIAVIMAS:
O
Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose, nepažeistose originaliose pakuotėse, nuo +5 C iki +25
O
C temperatūroje.
Dėmesio: mišinį sumaišius su vandeniu, įvyksta šarminė reakcija, todėl būtina saugoti odą ir akis. Patekus į akis,
plauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreiptis į gydytoją.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės
bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų
kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl
atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.

