
TECHNINIS LAPAS
WELNOLEP K 

www.majsterpol.lt

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



WELNOLEP K puslapis 1 - 1

MajsterPol Kosińscy Spółka jawna, POLAND, 
Mienia 291, 05-319 Cegłów, Tel.  +48 501 550 510 
www.majsterpol.lt,  majsterpol@majsterpol.eu

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

PASKIRTIS

Elastingi, šalčiui ir vandeniui atsparūs, pralaidus vandens 
garams cementiniai klijai, pasižymintys padidintu sukibimu, 
skirti klijuoti mineralinės vatos plokštes patalpų viduje. 
Produktą galima naudoti glaistimui ir nedidelių sienų defektų 
taisymui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

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

PRODUKTO PARUOŠIMAS

Į talpą su įpiltu vandeniu (5,0–5,5 litrų vandens 25 kg klijų) 
įberti visą maišo turinį ir kruopščiai išmaišyti maišykle/
gręžtuvu su atitinkamu antgaliu, kol masė taps vienalytė. 
Išmaišius, palaukti 5 minutes ir vėl išmaišyti. Dabar 
skiedinys yra paruoštas naudojimui. Priklausomai nuo oro 
temperatūros ir drėgmės skiedinys tinkamas naudoti apie 2 
val. Ruošiant skiedinį, būtina atkreipti ypatingą dėmesį, kad 
kiekvienam maišui būtų naudojamas identiškas vandens 
kiekis. Įpakavime yra naudojimui paruoštas produktas, todėl 
nereikia pridėti jokių kitų medžiagų, tik vandenį.

NAUDOJIMO BŪDAS

Mineralinės vatos plokščių klijavimas:
- plokštės su nevienoda struktūra: Vietas, kur bus dedami 
klijai, reikia šiais klijais užglaistyti. Prie plokštės kraštų klijus 
užtepti 
3-4 cm pločio juostomis, viduryje padaryti kelis 8-12 cm 
skersmens taškus. Draudžiama klijuoti mineralinės vatos 
plokštes tik taškiniu būdu. Bendras klijų paviršius turi 
padengti mažiausiai 40 % plokščių paviršiaus.
- plokštės su suvienodinta struktūra: Visą plokštės paviršių 
užglaistyti klijais. Klijus tepti tolygiai ant viso plokštės 

paviršiaus dantytąja mente su min. 10 mm dantimis. 
Bendras klijų paviršius turi padengti mažiausiai 100 % 
plokščių paviršiaus.
Taip paruoštas plokštes nedelsiant priklijuoti prie sienos ir 
prispausti, kol plokštė sudarys su kitomis plokštėmis lygų 
paviršių. Priklijavus plokštę, klijai išsaugo savo darbinius 
parametrus dar apie 10 minučių, šiam laikui pasibaigus, 
nejudinti ir netaisyti plokščių padėties.
Laikoma, kad šiltinimo sistemos su mineralinės vilnos 
plokštėmis su nevienoda struktūra tvirtinimo būdas yra 
mechaninis (tvirtinimo elementai pagal ETA), kur klijai 
yra tik plokščių pozicionavimo etapas, palengvinantis 
plokščių montavimą, todėl praėjus min. 2 dienoms nuo jų 
priklijavimo, būtina pritvirtinti plokštes ETA išvardintais 
tvirtinimo elementais.
Naudojant mineralinės vilnos plokštės su suvienodinta 
struktūra, tvirtinimo elementų tipas ir naudojimo būtinybė 
yra nurodyti pastato šiltinimo projekte. Šiltinant pastatus iki 
12 m aukščio, kurie turi pakankamai našų paviršių, nereikia 
naudoti tvirtinimo elementų.

IŠEIGA

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

SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS

Sandariai uždarytą pakuotę laikyti sausoje ir vėsioje 
vietoje. Tinkamumo naudoti terminas yra 9 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant įpakavimo.

SUDĖTIS

„WEŁNOLEP K“ – tai sausas smėlio, pilko portlando cemento, 
modifikuojančių priedų ir redisperguotų miltelių mišinys.

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo ir pagrindo temperatūra: nuo +5°C iki +25°C
Chromo (VI) kiekis < 2 ppm

Produktas yra gaminių, skirtų pastatų išorinių sienų šiltinimo darbams pagal „MAJSTER-POL MINERAL“ sistemą (Europos 
techninis įvertinimas ETA 14/0238, Patvarumo savybių deklaracija nr. 1020-CPR-010034205), komplekto elementas. 

Eksploatacinių savybių deklaracija nr. MP/WEŁ-K/2015. PZH higienos sertifikatas nr. HK/B/0515/01/2014. 

Detali informacija apie produktą yra techniniame produkto lape, esančiame svetainėje www.majsterpol.lt.


