
 

TECHNINIS LAPAS 
GRANLEP 

 
 
PANAUDOJIMAS: 

Specialūs balti cementiniai klijai granito, marmuro, natūralaus akmens, šviesių kalkakmenių ir kitų 
stambiųjų kristalų uolienų plytelėms, keraminėms, gres, fasado, klinkerio plytelėms bei visų rūšių mozaikai, 
pvz. stiklinei ar keraminei. Skirta naudoti pastatų viduje ir išorėje, taip pat ant šildomų grindų. Klijai 
pasižymi padidintu sukibimu, sumažintu nuslydimu ir prailgintu atviru laiku, kuris leidžia klijuoti plyteles net 
iki 30 min. po klijų užtepimo ant pagrindo. GRANLEP yra elastingas (S1), cementinis klijų mišinys (C), 
pasižymintys pagerintais parametrais (2), be nuslydimo efekto (T), turintis prailgintą atviro džiūvimo laiką 
(E), klasė C2TES1. 
 
PAGRINDO RŪŠYS: 

Atitinkamai brandintas ir paruoštas cementinis tinkas, cementinis-kalkinis (amžius virš 28 dienų), gipsinis 
tinkas, betono pagrindas (amžius virš 3 mėnesių), cementinės, anhidritinės grindys, mūrai iš plytų, 
keraminių ir silikatinių blokelių, akyto betono blokelių, sena glazūra, terakota, gres, gipso kartono plokštės. 
Taip pat galima naudoti dekoratyviniams elementams tvirtinti senoviniuose ir sakraliniuose pastatuose. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS: 

Pagrindas turi būti tvirtas ir lygus, nuvalytas nuo dulkių, purvo, kalkių, aliejų, riebalų, vaško, aliejinių ir 
emulsinių dažų likučių ir pan. Iki 5 mm gylio pagrindo nelygumus galima prieš tai užpildyti klijų mišiniu. 
Pašalinti silpnai sukibusius, trapius ir atsilupinėjančius senus sluoksnius. Naujas tinkas ir betonas turi būti 
sukietėjęs ir pakankamai brandintas. Dangos klojimas ant per drėgno pagrindo yra viena didžiausių klaidų 
klojant grindis, kurios dažnai tokiu būdu sugadinamos. Silpnesnio sukibimo pagrindą gruntuoti universaliu 
preparatu MAJSTERGRUNT UNIWERSALNY. Stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti giluminiu preparatu 
MAJSTERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY. Jeigu būtina klijuoti plyteles ant silpno, sunkiai nuvalomo 
pagrindo, rekomenduojama išbandyti sukibimą priklijuojant plytelę ir patikrinant jos sukibimą po 48 val. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 

Maišelio turinį sumaišyti mechaniškai arba rankiniu būdu su nurodytu kiekiu švaraus vėsaus vandens. 
Išmaišyti iki vientisos masės ir reikiamos konsistencijos. Paruoštą mišinį brandinti 5 min. ir pakartotinai 
išmaišyti. Klijus dėti ant pagrindo su glaistykle arba mentele ir tolygiai iškloti atitinkamai dantytu mentelės 
kraštu. Prieš klijavimą nešlapinti plytelių. Plyteles kloti prispaudžiant jas prie pagrindo taip, kad klijai 
priglustų bent prie 70 proc. plytelės paviršiaus. Labai dideles plyteles (didesnes nei 30x30 cm) kloti taip, kad 
klijai priglustų bent prie 90 proc. plytelės paviršiaus. Visos plytelės, klojamos išorėje ir visada drėgnose 
vietose, taip pat ant intensyviai naudojamų grindų, turi būti klijuojamos taip, kad klijai priglustų prie viso 
plytelės paviršiaus. Norint tai pasiekti klijus reikia užtepti taip pat ant viso plytelės paviršiaus plonai ir 
tolygiai uždengiant visą profilį. Siūlės plotį parinkti atsižvelgiant į dangos buvimo vietą ir plytelių dydį. Per 10 
min. galima koreguoti plytelės padėtį. Plyteles klijuoti ne ilgiau nei per 30 min. nuo klijų užtepimo ant 
pagrindo. Klijus išnaudoti per 2 val. nuo sumaišymo su vandeniu. Jeigu klijai per tą laiką sustengs, reikia juos 
intensyviai išmaišyti nepridedant vandens. Pripylus vandens pablogėtų visos klijų savybės, ypač sukibimas ir 
nuslinkimas, prailgėtų sukietėjimo laikas. Nepanaudoti ir sukietėję klijai netinka pakartotiniam permaišymui 
su vandeniu ir reikia juos išmesti. 
 
SUDĖTIS: 

Portlando cemento, smėlio, atitinkamai parinktų modifikuojančių priedų ir pluošto mišinys. 
 



ĮPAKAVIMAS: 

Popierinis daugiasluoksnis ventiliuojamas maišas 25 kg. 

SANDĖLIAVIMAS: 

Laikyti originalioje nepažeistoje pakuotėje sausoje vietoje iki 9 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos 
ant pakuotės. 

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS: 

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimą nurodyti esant +23oC ±2oC temperatūrai ir santykinei 
drėgmei 50± 5 proc. Esant nepalankioms temperatūros ir drėgmės sąlygoms nurodytas naudojimo laikas 
stipriai keičiasi. Ant pakuotės nurodyta informacija skirta optimaliam produkto naudojimui, tačiau ji nėra 
teisinės Gamintojo atsakomybės pagrindas, kadangi Gamintojas negali patikrinti darbų sąlygų. Bet koks 
gaminio keitimas yra neleidžiamas ir gali smarkiai pabloginti jo kokybę. Sumaišytas su vandeniu sudaro 
šarminį mišinį. Visiškai ištuštinta popierinė pakuotė gali būti perdirbta. Dėmesio!!! Prieš klojant plytelių 
negalima šlapinti!!! 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

Spalva: balta 
Teisingas vandens kiekis: 6,0 – 6,5 ltr. vienam maišui 25 kg 
Pagrindo temperatūra: +5oC iki +25oC
Aplinkos temperatūra:  +5oC iki +25oC
Koregavimo laikas: ≤10 min.
Sunaudojimo laikas: apie 2 val.
Siūlių glaistymas: po 24 val.
Apkrova vaikštant: po 24 val.
Pilna apkrova: po 21 dienos
Chromo kiekis (VI) < 2 ppm

IŠEIGA: 

apie 1,3 kg 1 mm storio mišinio sluoksniui 

* klojant klijų mišinį taip pat ant plytelės, išeiga padidėja apie 0,5 kg/m2
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Cementiniai plytelių klijai, turintys pagerintus parametrus, sumažintą nuslinkimo 
efektą, padidintą atvirą laiką, elastingi (klasė C2TES1), naudojami grindų ir sienų 

apdailai pastatų viduje ir išorėje. 
Reakcija į ugnį Klasė F 

Pavojingi komponentai žr. MSDS 
Pirminis sukibimas ≥ 1,0 N/mm2 

Sukibimas panardinus į vandenį ≥ 1,0 N/mm2 

Mentės dantų dydis Išeiga* 
6 mm 2,4 kg/m2 
8 mm 2,8 kg/m2 
10 mm 3,8 kg/m2 



Sukibimas atlikus šaldymo-atšildymo 
ciklus 

≥ 1,0 N/mm2 

Atvirasis laikas – sukibimas po t≥30 min ≥ 0,5 N/mm2 
Skersinis nukrypimas klasė S1 

Unikalus gaminio identifikacinis kodas: GRANLEP 
Naudojimo savybių deklaracijos referencinis numeris: MP/013/2013 

Higienos atestatas: PZH HK/B/0514/01/2014 
Radiacinės higienos pažymėjimas Nr. HR/B/24/2013 

Pasirodžius šiam techniniam lapui galios netenka ankstesni. 


