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S T A T Y B I N Ė S  C H E M I J O S  G A M I N T O J A S

Pamatykite, kaip dengia tikra aistra



Tinkama pastato termoizoliacija yra neįtikėtinai svarbi ir daro didelę 
įtaką gyvenimo kokybei. Šiltinimo metu naudojamos medžiagos turi būti 
aukščiausios kokybės ir pasižymėti parametrais, kurie eliminuos šilumos 
praradimą ir leis iki minimumo sumažinti šildymo bei ventiliacijos išlaidas. 

Šiame kataloge yra pateikta pagrindinė informacija apie produktus, 
įeinančius į pastatų šiltinimo sistemas: „ETICS MAJSTERPOL“ (ETA 11/0183) 
ir „MAJSTERPOL NATURAL“ (ETA 14/0238), kurios pasižymi aukštais 
eksploataciniais parametrais ir yra gaminamos iš geriausių europietiškų 
žaliavų. 

Kompanija „MajsterPol“ veikia Lenkijos rinkoje jau 19 metų ir daugiau kaip 
10 metų eksportuoja savo gaminius į daugybę kitų šalių – pvz. Rusiją, 
Daniją, Vokietiją, Lietuvą, Ukrainą ar Portugaliją. Tai šeimyninis verslas, 
kuriame pirmoje vietoje yra tradicinės vertybės – svarbiausios iš jų yra 
pagarba, lojalumas, sąžiningumas ir profesionalumas.

G e r b i a m i  K l i e n t a i ,
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Sistema ant putų polistirolo 

ETICS MAJSTER-POL

Sistema ant vatos

MAJSTER-POL MINERAL
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Stryrolep K 
universalus  klijavimo  mišinys,  
skirtas  putų  polistirenui

puslapis 17

Wełnolep K 
mineralinei vatai klijuoti skirtas klijų 
skiedinys

puslapis 18

Styrolep Z 
Universalus  armavimo – klijavimo  
mišinys , skirtas termoizoliacinių 
putų polistireno plokščių 
klijavimui bei armavimui 

puslapis 17

Wełnolep Z 
Universalus klijų skiedinys, pagrinde 
skirtas atlikti armuojantį sluoksnį 
pastatų šiltinimo sistemose, kuriose 
yra naudojama mineralinė vilna.

puslapis 18

Akrilinis 
Potinkinis Gruntas

puslapis 9

Silikoninis 
Potinkinis Gruntas

puslapis 10

Silikatinis 
potinkinis gruntas

puslapis 11

Akrilo tinkas

puslapis 9

Silikoninis tinkas

puslapis 10

Silikatinis tinkas

puslapis 11

Silikatinis-
silikoninis tinkas

puslapis 12

Mineralinis tinkas

puslapis 13

Mozaikinis 
tinkas

puslapis 14

Plokštėms klijuoti skirtas klijų skiedinys.

Armavimo sluoksniui atlikti skirtas klijų skiedinys.

Gruntai.

Tinkai. 

Apšildymo sistemaApšildymo sistema
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Apšildymo sistema

Produktai prieinami MajsterPol Natural sistemoje 
MASTER BRICK sisteminiame sprendime:

BIO 

APSAUGA

MASTER BRICK GROUND

Skirtas gruntuoti pagrindą prieš „MASTER BRICK“ tinko klojimą. Gerina 
tinko skiedinio sukibimą su pagrindu, palengvina tinkavimo darbus, išlygina 
proceso eigą ir atlikto tinko džiūvimą. Dėl UV absorbavimo komponento 
naudojimo grunto spalva ilgai išlieka nepakitusi. Be to, yra apsaugotas 
šiuolaikiškiausiu rinkoje kapsuliuotu biocidu. Dėl ilgo trijų aktyviųjų 
komponentų išskyrimo laiko panaudotas biocidas užtikrina ilgalaikę ir 
patvarią paviršiaus apsauga nuo mikrobiologinės korozijos.
Išeiga: 0,25-0,3 kg/m²

ŠABLONAS BRICK

Šablonas, atvaizduojantis populiariausius tradicinius klinkerio plytų 
raštus mūrinėse sienose.
Išeiga: šablonas 1 vienetas = 0,91 m²

MASTER BRICK

Skirtas atlikti pastatų fasadus naudojant šablonus, atvaizduojančius 
klinkerio plytas. Tai plastine konsistencija pasižyminti spalvinta masė, 
atlikta stireno ir akrilo vandens dispersijos pagrindu. Yra 11 skirtingų 
atspalvių, atkartojančių populiariausių klinkerio plytų spalvas. Sudaro 
itin elastingą ir patvarų sluoksnį.
Išeiga: 1,6-1,8 kg/m²

MASTER TONE COLOR

Lakas skirtas dekoratyviniam „MASTER BRICK“ tinko šešėliavimui, kuris 
leidžia užtikrinti tinko paviršiuje efektą panašų į natūraliai blunkančių 
klinkerio plytų spalvas.
Išeiga: 0,1 – 0,12 kg/m²

MASTER TONE TOP COAT

Lakas skirtas dekoratyviniam ir apsauginiam „MASTER BRICK“ tinko 
dažymui, kuris apsaugo visą tinko paviršių ir suteikia jam lengvo spindesio. 
Dėl UV absorbavimo komponento naudojimo apsauginio lako spalva 
ilgai išlieka nepakitusi. Be to, jis yra apsaugotas šiuolaikiškiausiu rinkoje 
kapsuliuotu biocidu. Dėl ilgo trijų aktyviųjų komponentų išskyrimo laiko 
panaudotas biocidas užtikrina ilgalaikę ir patvarią paviršiaus apsauga 
nuo mikrobiologinės korozijos.
Išeiga:: 0,1 – 0,12 kg/m²
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Apšildymo sistema

MASTER BRICK fasado plytos

MAJSTERPOL NATURAL šiltinimo sistema – MASTER BRICK sprendimas
1. Pagrindas, 2. Styrolep K klijų skiedinys, 3. Startinis profilis, 4. Putų polistireno plokštė, 5. Mechaninis jungiamasis elementas, 6. „Styrolep 
Z“ klijų skiedinys, 7. Stiklo pluošto tinklelis, 8. MASTER BRICK GROUND, 9. MASTER BRICK, 10. MASTER TONE

Tinkamai paruoštą sieną nudažykite „MASTER BRICK 
GROUND“ gruntu (pasirinkite vieną iš penkių spalvų). 
Palaukite, kol išdžiūs. Priklijuokite „SZABLON BRICK“ 
šabloną su pasirinktu plytų raštu prie paviršiaus. 
Uždėkite „MASTER BRICK“ masę pasirenkant spalvą, 
kuri tiktų prie kitų pastato detalių spalvų. Norint gauti 

skirtingų plytų atspalvių efektą, pasirinkite „MASTER 
TONE COLOR“ preparatą ir padenkite juo atskirose 
vietos sienos vietose esančias pavienes plytas. Viską 
apsaugokite bespalviu arba perliniu „MASTER TONE 
TOP COAT“. Lakui visiškai išdžiuvus, atsargiai atplėškite 
šabloną. Tai viskas!

dažymas gruntu šablono klijavimas masės tepimas šešėliavimas
lakavimas voleliu, 

teptuku arba dažymo 
aparatu
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Apšildymo sistema

Master Poli sisteminis sprendimas yra skirtas pastatų fasadų lygiam 
tinkavimui. Lygus tinkas Master Poli, tai spalvota masė gaminama 
silikoninės organinės dispersijos pagrindu, kurios nereikia dažyti. 
Prieinama 40 populiariausių spalvų iš pagrindinės Majster-Pol spalvų 
paletės. Master Poli sprendimo dėka, galima gauti lygią struktūrą, kuri 
primena tradicinį cementinį-kalkinį tinką, o kartu išlaikyti naujoviškų tinkų 
savybes t.y. aukštą atsparumą mechaniniams pažeidimams, atsparumą 
UV spinduliams bei mikrobiologinei agresijai. Tinkas Master Poli atitinka 
šiuo metu vyraujančiai modernistinio fasadų projektavimo madai, kuri 
numato minimalizmą struktūroje ir spalvoje, todėl yra puikus pasirinkimas 
visiems, kurie vertina šias vertybes.

Latekso mentė naudojama Master Poli tinkui užtrinti ir norimai struktūrai 
gauti.

MAJSTERPOL NATURAL sistema sisteminis sprendimas MASTER POLI

atsparus nešvaru-
mams

atspari šalčiui ir 
vandeniui

išorėje ribotas spalvų 
pasirinkimas

bioapsauga

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą.

 • Visiškai išdžiuvus, sluoksnis  įgauna patvarią spalvą, kurį yra atspari  atmosferinių veiksnių (žemų temperatūrų, 
intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės) poveikiui.

 • Tinko sudėtyje yra inovatyvaus kapsuliuoto  biocido, kuris užtikrina  ilgalaikę  apsaugą nuo mikrobiologinės 
korozijos.

Įpakavimas: 20 kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C 

Išeiga: ok. 1,2 - 1,5 kg /m²

Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

MASTER POLI

LATEKSO MENTĖ
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BIO 

APSAUGA

elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

išorėje didelė spalvų 
gama 

bioapsauga praleidžia vandens 
garus

Įpakavimas: 25 kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Granulių „samanėlė“ storis 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
Išeiga kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Granulių „lietutis“ storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Išeiga kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²
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TINKAI

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą.

 • Visiškai išdžiuvus, sluoksnis  įgauna patvarią spalvą, kurį yra atspari  atmosferinių veiksnių (žemų temperatūrų, 
intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės) poveikiui.

 • Tinkas yra atsparus plovimui ir šveitimui.

 • Tinko sudėtyje yra inovatyvaus kapsuliuoto  biocido, kuris užtikrina  ilgalaikę  apsaugą nuo mikrobiologinės 
korozijos.

 • Praleidžia vandens  garus.

Tai naudojimui paruošta masė, susidedanti iš polimerinės dispersijos, 
parinktos dolomito skaldos, aukščiausios kokybės pigmentų ir priedų, 
pagerinančių klojimo ir eksploatavimo  parametrus.

Akrilo tinkas

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

 • Praleidžia vandens garus.

Yra naudojamas  armavimo  sluoksnio šiltinimo sistemose bei lygių, 
tinkamai paruoštų mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, 
cementiniai kalkinių tinkų) gruntavimui. 
Plonas grunto sluoksnis neturi įtakos visos sistemos garų pralaidumui.

Rekomenduojamas naudoti su akrilo tinku Akrilo tinku:

Akrilinis potinkinis gruntas



BIO 

APSAUGA

atsparus nešvaru-
mams

elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

išorėje didelė spalvų 
gama 

bioapsauga praleidžia vandens 
garus

Įpakavimas: 25 kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Granulių „samanėlė“ storis 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
Išeiga kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Granulių „lietutis“ storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Išeiga kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

Yra naudojamas armavimo sluoksnio, bei lygių  tinkamai paruoštų 
mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, cementiniai kalkinių 
tinkų) gruntavimui.

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²

Rekomenduojamas naudoti su silikoniniu tinku Silikoninis tinku:

Silikoninis potinkinis gruntas
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TINKAI

Silikoninis tinkas
Tai plastine konsistencija pasižyminti spalvinta masė, kurios pagrindas 
yra polimerinė vandens dispersija, užtikrinanti tinkui didelį atsparumą ir 
patvarumą kartu leisdama išsaugoti  didelį  elastingumą. Dėl silikoninės-
organinės dispersijos tinko struktūra turi mikro porų, kurios praleidžia 
vandens garus ir dujas.  Hidrofobines savybes užtikrina silikoniniai ir 
siloksaniniai polimerai.

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą. 

 • Visiškai išdžiuvus, įgauna patvarią spalvą, kurį yra atspari  atmosferinių veiksnių (žemų temperatūrų, 
intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės) poveikiui.

 • Hidrofobinės savybės apriboja vandens įsiskverbimą ir palengvina jo šalinimą nuo fasado, todėl tinkas yra 
savaime nusivalantis.

 • Didelis vandens garų pralaidumas – tinką galima naudoti tiek ant putų polistireno, tiek ant mineralinės vatos. 

 • Tinko sudėtyje yra inovatyvaus kapsuliuoto biocido, kuris užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo mikrobiologinės 
korozijos.



praleidžia vandens 
garus

patvarus atspari šalčiui ir 
vandeniui

išorėje ribotas spalvų 
pasirinkimas

bioapsauga

BIO 

APSAUGA
Įpakavimas: 25 kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10°C iki +25°C

Išeiga: Granulių „samanėlė“ storis 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
Išeiga kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Granulių „lietutis“ storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Išeiga kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2
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TINKAI

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą.

 • Visiškai išdžiuvęs, sluoksnis  įgauna patvarią spalvą, kurį yra atspari  atmosferinių veiksnių (žemų temperatūrų, 
intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės) poveikiui.

 • Tinkas yra atsparus plovimui ir šveitimui.

 • Labai didelis vandens garų pralaidumas – tinką galima naudoti tiek ant putų polistireno, tiek ant mineralinės 
vatos. 

 • Tinko sudėtyje yra inovatyvaus kapsuliuoto biocido, kuris užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo mikrobiologinės 
korozijos.

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

Tai plastine konsistencija pasižyminti spalvinta masė. Dėl polimerinės 
vandens dispersijos ir skystojo stiklo (kalio silikato vandenyje) jis pasižymi 
išskirtiniu atsparumu atmosferinių sąlygų poveikiui, labai dideliu vandens 
garų pralaidumu, kas leidžia laisvai šalinti sienose esančią drėgmę.

Yra naudojamas armavimo sluoksnio, bei lygių  tinkamai paruoštų 
mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, cementiniai kalkinių 
tinkų) gruntavimui.

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²

Silikatinis tinkas

Rekomenduojamas naudoti su silikatiniu tinku Silikatinis tinku:

Silikatinis potinkinis gruntas



BIO 

APSAUGA
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TINKAI

atsparus nešvaru-
mams

praleidžia vandens 
garus

patvarus atspari šalčiui ir 
vandeniui

išorėje ribotas spalvų 
pasirinkimas

bioapsauga

Įpakavimas: 25 kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10°C iki +25°C

Išeiga: Granulių „samanėlė“ storis 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
Išeiga kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Granulių „lietutis“ storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Išeiga kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą.

 • Visiškai išdžiuvus, sluoksnis įgauna patvarią spalvą, kurį yra atspari nepalankių atmosferinių veiksnių (žemų 
temperatūrų, intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės) poveikiui.

 • Hidrofobinės savybės apriboja vandens įsiskverbimą ir palengvina jo šalinimą nuo fasado, todėl tinkas yra 
savaime nusivalantis.

 • Labai atsparus mechaniniams pažeidimams, labai sunku jį atskirti nuo pagrindo.

 • Didelis vandens garų pralaidumas – tinką galima naudoti tiek ant putų polistireno, tiek ant mineralinės  vatos. 

 • Tinko sudėtyje yra inovatyvaus kapsuliuoto biocido, kuris užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo mikrobiologinės 
korozijos.

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

Tai spalvinta masė, kurios pagrindą sudaro silikoninė-organinė dispersija, 
skystasis stiklas (kalio silikato vandenyje) ir polimerinės dervos vandens 
dispersija. Tai produktas, kuris suderina geriausias silikatinio ir silikoninio 
tinko savybes.

Yra naudojamas armavimo sluoksnio, bei lygių  tinkamai paruoštų 
mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, cementiniai kalkinių 
tinkų) gruntavimui.

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²

Silikatinis-silikoninis tinkas

Rekomenduojamas naudoti su silikatiniu-silikoniniu tinku:

Silikoninis potinkinis gruntas
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TINKAI

vidaus ir išorės 
darbams 

atspari šalčiui ir 
vandeniui

reikia dažyti 

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Granulių „samanėlė“ storis 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
Išeiga kg/m² 1,6 - 1,8 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Granulių „lietutis“ storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Išeiga kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

 • Labai didelis vandens garų pralaidumas – tinką galima naudoti tiek ant putų polistireno, tiek ant mineralinės 
vilnos. 

 • Dažomas – Akriliniai dažai, Silikoniniai dažai, Silikatiniai dažai, Silikatiniai-silikonianiai dažai.

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

 • Praleidžia vandens garus.

Tai cemento mišinys, kuriame yra polimerų, parinktos kvarco skaldos, 
plastifikatorių, palengvinančių tepimą ir gerinančių skiedinio sukibimą 
su pagrindu.

Yra naudojamas  armavimo  sluoksnio šiltinimo sistemose bei lygių, 
tinkamai paruoštų mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, 
cementiniai kalkinių tinkų) gruntavimui. 
Plonas grunto sluoksnis neturi įtakos visos sistemos garų pralaidumui.

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²

Mineralinis tinkas

Rekomenduojamas naudoti su mineraliniu tinku Mineralinis tinku:

Akrilinis potinkinis gruntas
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TINKAI

vidaus ir išorės 
darbams 

individualių 
spalvų kompona-

vimas 

UV apsauga

Įpakavimas: 12,5kg, 25kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10°C iki +25°C

Išeiga: 3 kg/m² – smulkioms granulėms
4 kg/m² – vidutinėms granulėms
5 kg/m² – stambioms granulėms

Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

 • Paprastas naudojimo būdas, garantuojantis estetišką struktūros išvaizdą. 

 • Visiškai išdžiuvus, sluoksnis  įgauna  stabilią , spalvą  atsparią  atmosferiniams veiksniams  (žemų temperatūrų, 
intensyvių kritulių ar UV spinduliuotės poveikiui).

 • Labai atsparus mechaniniams pažeidimams, labai sunku jį atskirti nuo pagrindo.

 • Gerina tinko sukibimą su pagrindu.

 • Praleidžia vandens garus.

Tai plastine konsistencija pasižyminti masė, akrilo dispersijos pagrindu. 
Ji sudaryta iš kruopščiai parinktų dažytų kvarco granulių kompozicijų, 
suteikiančių paviršiui puošnumo ir išskirtinumo.

Yra naudojamas  armavimo  sluoksnio šiltinimo sistemose bei lygių, 
tinkamai paruoštų mineralinių paviršių (pvz. betono, cementinių tinkų, 
cementiniai kalkinių tinkų) gruntavimui. 
Plonas grunto sluoksnis neturi įtakos visos sistemos garų pralaidumui.

Įpakavimas: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg kybiras
Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C  
Tinko pagrindo išeiga gruntuojant pagrindą vieną kartą yra apie 0,25-0,3 kg/m²

Mozaikinis tinkas

Rekomenduojamas naudoti su mozaikiniu tinku Mozaikinis tinku:

Akrilinis potinkinis gruntas



atsparus nusitry-
nimui

teptukas arba 
volelis 

dažyti du kartus išorėje didelė spalvų 
gama 

bioapsauga

atsparus nešvaru-
mams

teptukas arba 
volelis 

dažyti du kartus išorėje didelė spalvų 
gama 

bioapsauga

Įpakavimas: 6kg, 12,5kg, 24kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga:
Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

Priklausomai nuo pagrindo yra nuo 0,3 iki 0,45 kg/m² dažant du kartus.

Įpakavimas: 6kg, 12,5kg, 24kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga:
Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

Priklausomai nuo pagrindo yra nuo 0,3 iki 0,45 kg/m² dažant du kartus.

Tai dispersiniai dažai skirti pastatų fasadų dažymui. Jais galima dažyti 
visus mineralinius pagrindus – pvz. plytas, betoną ir tradicinius tinkus.  
Sukuria spalvingą dažytą paviršių, matinę dangą su dideliu atsparumu 
meterologinėms sąlygoms Produktuose panaudotas biocidų preparatas, 
kuris žymiai sumažina biologinio poveikio dažų dangai atsiradimo riziką.

Tai dispersiniai dažai skirti pastatų fasadų dažymui. Jais galima dažyti 
visus mineralinius pagrindus – pvz. plytas, betoną ir tradicinius tinkus. 
Silikoninių dažų sudaromo sluoksnio struktūra yra su mikro poromis, 
kuriomis laisvai gali būti šalinami vandens garai. Silikoniniai dažai pasižymi 
mažu imlumu, kas sumažina nešvarumų kaupimąsi. Hidrofobines savybes 
užtikrina silikoniniai ir siloksaniniai polimerai. Jie sudaro matinį sluoksnį, 
kuris yra itin atsparus trinčiai ir kintančių atmosferinių sąlygų poveikiui.

Akriliniai dažai

Silikoniniai dažai

BIO 

APSAUGA

BIO 

APSAUGA
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atsparus nusitry-
nimui

teptukas arba 
volelis 

dažyti du kartus išorėje ribotas spalvų 
pasirinkimas

bioapsauga

atsparus nešvaru-
mams

teptukas arba 
volelis 

dažyti du kartus išorėje ribotas spalvų 
pasirinkimas

bioapsauga

Įpakavimas: 6kg, 12,5kg, 24kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10°C iki +25°C

Išeiga:
Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

Priklausomai nuo pagrindo yra nuo 0,3 iki 0,45 kg/m² dažant du kartus.

Įpakavimas: 6kg, 12,5kg, 24kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +10°C iki +25°C

Išeiga:
Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

Priklausomai nuo pagrindo yra nuo 0,3 iki 0,45 kg/m² dažant du kartus.

Tai pastatų fasadams skirti dažai, kurių pagrindą sudaro polimerinė 
dispersija ir skystasis stiklas (kalio silikatas vandenyje). Jais galima 
dažyti visus mineralinius pagrindus – pvz. plytas, betoną ir tradicinius 
tinkus.  Sukuria spalvingą dažytą paviršių, matinę dangą su dideliu 
atsparumu meterologinėms sąlygoms. Puikiai praleidžia vandens garus. 
Dėl vykstančios cheminės reakcijos dažai tvirtai susijungia su pagrindu 
,pasižyminti dideliu atsparumu nusitrynimui.

Dažai yra skirti pastatų fasadų  renovaciniams darbams.  Jie sudaro 
spalvingą, matinį sluoksnį, kuris yra itin atsparus nusitrynimui ir kintančių 
atmosferinių sąlygų  poveikiui. Pasižymi dideliu vandens garų pralaidumu. 
Dažai pasižymi mažu imlumu, kas  sumažina  nešvarumų kaupimąsi. 
Hidrofobines  savybes užtikrina  silikoniniai ir siloksaniniai polimerai.

Silikatiniai dažai

Silikatiniai-silikonianiai dažai

BIO 

APSAUGA

BIO 

APSAUGA
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vidaus ir išorės 
darbams 

putų polistirenui elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

papildomas 
pluoštas 

patvarus vidaus ir išorės 
darbams 

putų polistirenui labai elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Klijų sunaudojimas priklauso nuo pagrindo lygumo laipsnio ir įprastai yra 4,0-5,0 kg 
sausos masės 1 m²

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Armuojančio sluoksnio atlikimas apie 3,0 – 3,5 kg sausos masės na 1 m².

Klijų mišinys  skirtas tvirtinti putų polistireno plokštes (taip pat su grafitu). 
Sudėtyje yra celiuliozės pluošto, suteikiančio skiediniui elastingumo. 
Pasižymi padidintu sukibimu. Produktą galima naudoti glaistimui ir 
nedidelių sienų defektų taisymui.

Universalus  armavimo – klijavimo  mišinys , skirtas termoizoliacinių 
putų polistireno plokščių klijavimui bei armavimui . Klijų sudėtyje yra 
dviejų rūšių specialiai parinkto pluošto:  celiuliozinio ir polipropileninio. 
Šios medžiagos sudaro mikroarmavimą, kuris apsaugo nuo trūkimų , 
sumažina  įbrėžimų sukietėjusiame skiedinyje susidarymą, kas padidina 
klijų patvarumą. Produktas gali būti naudojamas klijuojant putų polistireno 
plokštes, ypač  tose vietose, kur yra reikalingas  elastingumas, ir kaip 
pagrindinis sluoksnis po tinkais.

Styrolep K

Styrolep Z / Styrolep Z Baltas
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išorėje mineralinei vilnai elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

papildomas 
pluoštas 

patvarus išorėje mineralinei vilnai labai elastingas atspari šalčiui ir 
vandeniui

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Klijų sunaudojimas priklauso nuo pagrindo lygumo laipsnio ir įprastai yra 5,0-6,0 kg 
sausos masės 1 m²

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: Armuojančio sluoksnio atlikimas apie 4,0 – 5,0 kg sausos masės na 1 m².

Klijų skiedinys skirtas klijuoti mineralinės vilnos plokštes – paprastas su 
nevienoda struktūra ir tas su suvienodinta struktūra, pralaidus vandens 
garams ir pasižymi padidintu sukibimu. Produktą galima naudoti glaistimui 
ir nedidelių sienų defektų taisymui.

Universalus klijų skiedinys, pagrinde skirtas atlikti armuojantį sluoksnį 
pastatų šiltinimo sistemose, kuriose yra naudojama mineralinė vilna. 
Klijų skiedinyje yra dviejų rūšių specialiai parinkto pluošto: celiuliozinio 
ir polipropileninio. Šios medžiagos sudaro mikroarmavimą, kuris apsaugo 
nuo įtrūkimų susidarymo ir sumažina susitraukimo įbrėžimų sukietėjusiame 
skiedinyje susidarymą, kas padidina klijų patvarumą.

Welnolep K

Welnolep Z
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sienų ir grindų 
plytelėms

C1 klijavimo galia T nenuteka vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga:
Mentės dantų dydis: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

apie 1,3 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui 

Universalūs cementiniai klijai keraminėms plytelėms. Pasižymi geru sukibimu 
ir padidintu atsparumu vertikaliam slinkimui. Skirtas klijuoti keramines 
plyteles (sienines ir grindų plyteles), išskyrus kritinius pagrindus – pvz. 
gipso-kartono plokštes, OSB, senas plyteles, dažų sluoksnius. Netinka 
naudoti grindinio šildymo sistemose.

Glazlep

Cementiniai klijai, pasižymintys dideliu sukibimu. Skirti klijuoti akmens 
masės, keramines, cementines ir natūralaus akmens fasadines plyteles 
(išskyrus marmurą) ant deformacijų veikiamų pagrindų. Rekomenduojami 
naudoti klijuojant plyteles ant deformacijų veikiamų sienelių, grindinio 
šildymo sistemų, fasadų, terasose ir balkonuose. Dėl stipraus klijų mišinio 
sukibimo  yra rekomenduojami naudoti klijuojant plyteles, kurių įgertis yra 
< 3% (pvz. akmens masės plytelės), klijuoti plyteles ant kritinių paviršių: ant 
esamų plytelių, tvirtų ir gerai sukimbančių dažų sluoksnių, užgruntuotų 
dideliu sugeriamumu pasižyminčiu gipso, anhidritinio cemento ir akytojo 
betono pagrindų.

grindiniam 
šildymui

ilgas darbo laikas C2 klijavimo galia T nenuteka vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga:
Mentės dantų dydis: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

apie 1,3 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Greslep

C1T

KLASĖ

C2TE

KLASĖ
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Specialūs balti cementiniai klijai skirti klijuoti apdailos plyteles iš granito, 
marmuro, natūralaus akmens, šviesaus kalkakmenio ir kitų stambiagrūdžių 
akmenų, keramines, akmens masės, klinkerines, apdailos plyteles ir visų 
tipų mozaikas (pvz. stiklinę ir keramikinę). Pasižymi padidintu sukibimu, 
padidintu atsparumu vertikaliam slinkimui ir ilgesniu darbo laiku.

Granlep

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: apie 1,3 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Mentės dantų dydis: 6 mm - 2,4 kg/m²
8 mm - 2,8 kg/m²

10 mm - 3,8 kg/m²

ilgas darbo laikas S1 deformacijos C2 klijavimo galia T nenuteka vidaus ir išorės 
darbams 

baltasgrindiniam 
šildymui

C2FTS1

KLASĖ

C2TES1

KLASĖ
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greitai surišantis S1 deformacijos C2 klijavimo galia T nenuteka vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga:
Mentės dantų dydis: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

apie 1,3 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Specialūs,  greitai kietėjantys  cementiniai  klijai  keraminėms, akmens  
masės, fasado ir klinkerio  plytelėms klijuoti. Pasižymi  stipriu sukibimu 
ir padidintu atsparumu vertikaliam slinkimui. Tai greitas ir efektyvus 
mišinys rekomenduojamas naudoti ant deformacijų veikiamų pagrindų. 
Greitas stingimo laikas leidžia  netrukus atlikti darbus. Labai geras pradinis 
sukibimas –  galima eksploatuoti  po 2 val.

Speedlep
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padidintas 
sukibimas

elastingas vidaus ir išorės 
darbams 

baltas

patvarus į vidų baltas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: apie 1,4 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: apie 1,4 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Baltas  glaisto skiedinys  skirtas glaistyti, lygius  sienų ir lubų paviršius 
pastatų viduje ir išorėje. Pasižymi dideliu elastingumu bei puikiu sukibimu 
su pagrindu.  Pagerina cementinių , cementinių  kalkinių  bei betoninių 
paviršių kokybę. Tai trečias lyginamasis sluoksnis naudojant „BALTAS 
TINKO MIŠINYS VIDAUS DARBAMS“ ir „BALTAS TINKO MIŠINYS VIDAUS 
DARBAMS“.

Baltas tinkas vidaus darbams – tai labai geras pagrindas, ant kurio galima 
kloti keramines plyteles, dekoratyvinius tinkus, dėti glaistus ir dažus. 
Rekomenduojamas tinko sluoksnio storis yra nuo 6 mm iki 15 mm. Gali 
būti naudojamas kaip tradicinis dvisluoksnis paviršutiniškas tinkas, 
klojamas ant tinko skiedinio „CEMENTINIS GRUNTAS“ arba kaip tinko 
pagrindas po glaistu „BALTAS GLAISTAS“. Baltas tinkas vidaus darbams 
pasižymi dideliu patvarumu – norminė kategorija CS II (1,5-5,0 N/mm2).

Baltas glaistas

Baltas tinko mišinys vidaus 
darbams
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vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

patvarus vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: apie 1,4 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: S i e n o s 
storis

Sauso mišinio sunaudojimas 1m2 sienos su:
Pilnavidurė
arba tuščiavidurė 
plyta

D u j i n i s 
betonas

Щелевые 
блоки U-220

U - 2 2 0 
blokas

„Porotherm 
P+W“ MAX blokas

12,0 cm 41 kg 16 kg - - - -
18,8 cm - - 58 kg 28 kg - 55 kg
24,0 cm - 32 kg - - 72 kg -
25,0 cm 101 kg - 89 kg 38 kg - -
28,8 cm - - - - - 102 kg
30,0 cm - - - 46 kg - -
36,0 cm - 48 kg - - - -

Tinkas vidaus ir išorės darbams – tai labai geras pagrindas, ant kurio 
galima kloti keramines plyteles, dekoratyvinius tinkus, dėti glaistus ir 
dažus pastatų viduje ir išorėje. Rekomenduojamas tinko sluoksnio storis 
yra nuo 6 mm iki 15 mm. Gali būti naudojamas kaip tradicinis dvisluoksnis 
paviršutiniškas tinkas, dedamas ant tinko skiedinio „CEMENTINIS GRUNTAS“ 
arba kaip tinko pagrindas po glaistu „BALTAS GLAISTAS“. Tinkas vidaus 
ir išorės darbams pasižymi dideliu patvarumu – norminė kategorija CS 
II (1,5-5,0 N mm2).

Tradicinis, bendros paskirties mūrijimo mišinys skirtas mūryti sienas iš 
plytų, keraminių ir betoninių blokelių ir kitų mūrinių elementų. Siūlių plotis 
negali viršyti 20 mm. Atsparumas gniuždymui – kategorija M5.

Baltas tinko mišinys vidaus 
darbams

Mūro mišinys



vidaus ir išorės 
darbams 

pilkas

plonas patvarus vidaus ir išorės 
darbams 

baltas

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C

Išeiga: apie 1,3 kg 1 mm storio skiedinio sluoksniui

Įpakavimas: 25 kg maišas

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C 

Išeiga:
12 cm storio blokelis apie 2kg/m2
24 cm storio blokelis apie 4kg/m2

2 mm siūlė priklausomai nuo sienos storio

Tinko skiedinys, sudarantys sukibimo sluoksnį, naudojamas dvisluoksnių 
arba trisluoksnių tinkų technologijoje, yra klojamas tiesiai ant pagrindo 
prieš panaudojant cementinį-kalkinį tinką. Gali būti naudojamas pastatų 
viduje ir išorėje, gyvenamosiose patalpose, rūsiuose, vonių kambariuose, 
garažuose. Puikia bendradarbiauja su „MajsterPol“ tinkais – „BALTAS 
TINKO MIŠINYS VIDAUS DARBAMS“, „BALTAS TINKO MIŠINYS VIDAUS 
DARBAMS“. Pasižymi didžiausiu patvarumu – norminė kategorija CS IV 
(virš 6,0 N/mm2).

Klijų skiedinys skirtas mūryti su plona siūle konstrukcines ir pertvarines 
sienas iš šviesių akytojo betono blokelių, keramzitinio betono arba silikatų. 
Gali būti naudojamas mūrijant sienas iš kitų imlių elementų, pasižyminčių 
vienoda forma ir dydžiu. Tinka naudoti pastatų viduje ir išorėje. Siūlės 
storis: nuo 1 mm iki 3 mm. Atsparumas gniuždymui – kategorija M10.

Cementinis Gruntas

Bekolep
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KITI PRODUKTAI

išlygina imlumą teptukas arba 
volelis 

saugus žmogui vidaus ir išorės 
darbams 

skaidrus

Įpakavimas: 5 kg

Išeiga: Vidutiniškai sunaudojama 0,1-0,2 kg emulsijos 1 m2. Praktikoje sunaudojimas 
priklauso nuo pagrindo įgerties. Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, 
rekomenduojame atlikti bandymus ant konkretaus pagrindo.

Skirtas atlikti gruntavimo darbus pastatų viduje ir išorėje. Tinka naudoti 
ant porėtų betoninių paviršių, dujinio betono, cementinių, gipso kartono, 
gipso plokščių, gipsinių, cementinių ir cementinių-kalkinių tinkų. Tinka 
naudoti po dažais, tinkais, tapetais, išlyginamaisiais mišiniais, savaime 
išsilyginančiais grindų skiediniais, keraminėmis plytelėmis, akrilo ir 
mineraliniais apdailos sluoksniais, glaistais ir klijais. Pagerina sukibimą, 
puikiai išlygina netolygų pagrindų įgertį ir ją sumažiną, apsaugo nuo 
greito vandens įsigėrimo į pagrindą, saugo pagrindą nuo kenksmingo 
drėgmės poveikio, pašalina dulkėtumą. Išdžiuvus yra visiškai skaidrus, 
jo sudėtyje nėra toksinių medžiagų.

Universalus gruntas

naikina mikroorga-
nizmus 

plačios naudojimo 
galimybės 

išorėje reikalauja atsar-
gumo 

Įpakavimas: 5 kg

Išeiga: apie 0,15 kg/m2 naudojant vieną kartą ant sienų priklausomai nuo pažeidimo 
laipsnio, pagrindo imlumo ir struktūros.

Plataus naudojimo spektro biocido preparatas, skirtas mūro ar kitų 
statybos medžiagų priežiūrai ir apsaugai (išskyrus medieną). Sukuria 
apsaugą nuo žalingų mikroorganizmų (pelėsis, grybas, augalai) (kategorija 
II, grupė 10) . Ypač tinkamas kovai su mikroorganizmais ant plonasluoksnių 
bei tradicinių tinkų, kuriuose yra didelis organinių medžiagų procentas.

Elewacid



Įpakavimas: 6kg, 12kg, 24kg kybiras

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C 

Išeiga:

Norint tiksliai nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant 
konkretaus pagrindo.

Priklausomai nuo pagrindo yra nuo 0,15 iki 0,2 kg/m² dažant du kartus. 

atsparus nusitry-
nimui

teptukas arba 
volelis 

dažyti du kartus į vidų didelė spalvų 
gama 

išlygina imlumą teptukas arba 
volelis 

saugus žmogui vidaus ir išorės 
darbams 

skaidrus

Įpakavimas: 5 kg

Išeiga: Vidutiniškai sunaudojama 0,1-0,2 kg emulsijos 1 m2. 
Praktikoje sunaudojimas priklauso nuo pagrindo įgerties. Norint tiksliai 
nustatyti gaminio išeigą, rekomenduojame atlikti bandymus ant konkretaus 
pagrindo.

Giliai įsiskverbiantis gruntas skirtas atlikti gruntavimo darbus pastatų 
viduje ir išorėje. Tinka naudoti ant porėtų ir imlių betoninių paviršių, dujinio 
betono, cementinių, gipso kartono, gipso plokščių, gipsinių, cementinių 
ir cementinių-kalkinių tinkų. Tinka naudoti po dažais, tinkais, tapetais, 
išlyginamaisiais mišiniais, savaime išsilyginančiais grindų skiediniais, 
keraminėmis plytelėmis, akrilo ir mineraliniais apdailos sluoksniais, glaistais 
ir klijais. Dėl didelio įsiskverbimo giliai prasiskverbia į sausus pagrindus 
ir juos sustiprina. Gerina sukibimą, puikiai išlygina netolygią pagrindų 
įgertį ir ją sumažiną, apsaugo nuo greito vandens įsigėrimo į pagrindą, 
saugo pagrindą nuo kenksmingo drėgmės poveikio, pašalina dulkėtumą.

Tai akriliniai vidaus dažai, skirti atlikti dekoratyvinius-apsauginius sluoksnius 
ant tipiškų mineralinių pagrindų, taip pat ant dangų, dažytų akrilinės 
dervos pagrindu. Sukuria ant nudažyto pagrindo baltą arba spalvotą, 
matinį nusidėvėjimui atsparų sluoksnį.

Giliai Įsiskverbiantis Gruntas

Barwena Inwest
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KITI PRODUKTAI



Tinkai

Dažai

Gruntai

Klijų skiediniai 

Skiediniai

MAJSTER-POL Kosińscy Sp. J.
POLAND, Mienia 291, 05-319 Cegłów

Tel. +48 501 550 510
email: majsterpol@majsterpol.eu

www.majsterpol.lt
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