
 

TECHNINIS LAPAS 
KLIJAVIMO MIŠINYS STYROLEP K 

PANAUDOJIMAS: 

STYROLEP K yra universalus klijavimo mišinys, skirtas putų polistirenui. Tai elastinis, šalčiui ir vandeniui 
atsparus cementinis mišinys, padidinto sukibimo ir praleidžiantis garus, skirtas putų polistireno plokštėms 
(įskaitant plokštes su grafito priedu) klijuoti pastatų viduje ir išorėje. Galima naudoti glaistant ir užpildant 
nedidelius trūkumus. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS: 

Paviršius turi būti lygus, tvirtas ir sausas, nuvalytas nuo mišinio sukibimą mažinančių medžiagų, t.y. dulkių, 
cemento, riebalų, senų atskilusių dažų sluoksnių. Norėdami padindinti sukibimą ir pašalinti dulkes, paviršių 
sutepkite universaliu gruntu MajsterGrunt Uniwersalny arba giluminiu gruntu MajsterGrunt 
Głębokopenetrujący. 

GAMINIO PARUOŠIMAS: 

Visą maišelio turinį įberti į indą su paruoštu vandeniu (5,0-5,5 L vandens 25 kg mišinio) ir gerai išmaišyti 
lėtaeigiu plakikliu/maišikliu su taurelės formos antgaliu, kol susidarys vienalytė masė. Išmaišius, palaukti 5 
min. ir permaišyti. Dabar mišinys paruoštas naudoti. Priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės mišinys 
tinkamas naudoti apie 2 val. Atkreipti ypatingą dėmesį į vienodą vandens dozavimą kiekvienam mišinio 
maišeliui. Pakuotėje yra gatavas produktas, į kurį nereikia dėti jokių priedų, išskyrus vandenį. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 

Klijus užtepti ant plokštės kraštų 3-4 cm pločio juostomis, papildomai likusiame plote tolygiai užtepant 6-8 
vienodo dydžio blynus. Bendras užteptos masės plotas turėtų užimti bent 40 proc. viso polistireno ploto. 
Taip paruoštas polistireno plokštes nedelsiant pridėti prie sienos ir prispausti taip, kad plokštės paviršius 
susilygintų su prieš tai priklijuotomis plokštėmis. Klijai išlaiko savo darbines savybes dar maždaug 10 min. 
nuo priklijavimo prie sienos. Nejudinti, netaisyti plokščių padėties praėjus šiam laikui. 
Neleistina klijuoti plokščių vien tik metodu su „blynais“. 
 
REKOMENDACIJOS: 

Darbų ir klijų džiūvimo metu pagrindo ir aplinkos temperatūra turėtų būti nuo +5oC iki +25oC. Darbų 
nerekomenduojama atlikti veikiant tiesioginiams saulės spinduliams ir lyjant ar nenaudojant apsauginio 
tinklelio. Negalima vykdyti jokių darbų, kai oro temperatūra žemesnė nei +5oC. Pastato apšiltinimo 
projektas numato būtinumą naudoti tvirtinamąsias smeiges ir jų rūšį. Šiltinant pastatus, kurių aukštis iki 12 
m, nebūtina naudoti tvirtinamųjų smeigių, kai paviršius pakankamai tvirtas, kad išlaikytų apkrovą. 
Nenaudoti gaminio armavimo tinkleliui padengti. 
 
IŠEIGA: 

Klijų išeiga priklauso nuo pagrindo lygumo ir paprastai sunaudojama apie 4,0-5,0 kg sauso mišinio 1 m2. 
 
SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS: 

Sandariai uždarytą pakuotę laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Naudojimo terminas yra 9 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
 
ĮPAKAVIMAS: 

Daugiasluoksnis ventiliuojamas popierinis maišas 25 kg. 
 



 

SUDĖTIS: 

Klijų mišinys STYROLEP K yra sausas smėlio, pilko portlando cemento, modifikuojančių priedų ir dispersinių 
miltelių mišinys. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS: 

Naudojimo ir pagrindo temperatūra:  +5oC iki +25oC 
Sukibimas tarp klijų mišinio ir betono pagrindo (ETAG 004) 
- sausomis sąlygomis ≥ 0,25 MPa 
- 48 val. panardinus vandenyje + 2 val. džiovinimo temp. (23 ±2) C ir (50 ±5)% RH ≥ 0,08 MPa 
- 48 val. panardinus vandenyje + 7 dienos džiovinimo temp. (23 ±2) C ir (50 ±5)% 
RH 

≥ 0,25 MPa 

Sukibimas tarp klijų mišinio ir šiluminės izoliacijos gaminio (ETAG 004) 
- sausomis sąlygomis ≥ 0,08 MPa 
- 48 val. panardinus vandenyje + 2 val. džiovinimo temp. (23 ±2) C ir (50 ±5)% RH ≥ 0,03 MPa 
- 48 val. panardinus vandenyje + 7 dienos džiovinimo temp. (23 ±2) C ir (50 ±5)% 
RH 

≥ 0,08 MPa 

Galutinis atsparumas temperatūroms: -20 oC iki +60 oC 
Chromo kiekis (VI) ˂2ppm 
Spalva: pilkas 
 
Produktas yra gaminių, skirtų pastatų išorinių sienų šiltinimo darbams pagal ETICS MAJSTER-POL sistemą 
(Europos techninis įvertinimas ETA-11/0183, liudijimas ETA Nr. 120-CPD-010-028352). Naudojimo savybių 
deklaracija Nr. MP/STYR-K/2015. PZH higienos sertifikatas HK/B/0366/02/2014. Radiacinės higienos 
sertifikatas Nr. HR/B/29/2013. 
 
Techniniame lape pateikta informacija skirta užtikrinti optimalų produkto naudojimą, tačiau ji nėra teisinės 
Gamintojo atsakomybės pagrindas, kadangi Gamintojas negali patikrinti darbų sąlygų. Darbus būtina atlikti 
vadovaujantis statybų amato taisyklėmis. Bet koks gaminio keitimas yra neleidžiamas ir gali smarkiai 
pabloginti naudojamų medžiagų kokybę. Sumaišius su kitų Gamintojų gaminiais bendrovė Majster-Pol 
neatsako už gaminio kokybę. 
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Pasirodžius šiam techniniam lapui galios netenka ankstesni. 


