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PASKIRTIS

Klijai stiklo pluošto tinklelio tvirtinimui prie mineralinės 
vilnos plokščių. Skiedinys skirtas atlikti armuojantį sluoksnį 
pastatų šiltinimo sistemose. Klijų skiedinyje yra dviejų rūšių 
specialiai parinkto pluošto: celiuliozinio ir polipropileninio. 
Šios medžiagos sudaro mikroarmavimą, kuris apsaugo 
nuo įtrūkimų susidarymo, sumažina susitraukimo įbrėžimų 
sukietėjusiame skiedinyje susidarymą, gerina klijų 
elastingumą, patvarumą, atsparumą vandeniui ir šalčiui. 
Klijai gali būti naudojami, kaip pagrindas po mineraliniais, 
silikatiniais, silikoniniais, silikatiniai silikoniniais, mozaikiniais 
tinkais pastatų išorėje.

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

Armuojantis sluoksnis yra atliekamas tepant klijus dantytąja 
mente ant mineralinės vilnos plokštės apie 2 mm storiu, klijai 
tepami vertikaliomis armuojančio tinklelio pločio juostomis 
iš viršaus į apačią. Toliau mentės pagalba reikia nedelsiant 
panardinti armuojantį tinklelį klijuose. Toliau užtepti iki 
1 mm storio išlyginamąjį klijų sluoksnį, kad tinklelis būtų 
visiškai padengtas. Visas armuojančio sluoksnio storis turi 
būti nuo 3 iki 5 mm. Armuojančio tinklelio kraštai turi būti 
užleidžiami vienas ant kito, užleidimo dydis apie 10 cm. Esant 
palankioms atmosferinėms sąlygoms, tinkavimo darbus 
galima pradėti ne anksčiau nei praėjus 3 dienoms nuo darbų 
atlikimo prieš tai užgruntavus paviršių gruntu „MajsterGrunt 
Podtynkowy“.

IŠEIGA

Armuojančio sluoksnio atlikimas apie 4,0-5,0 kg sauso 
mišinio 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 Z“ – tai sausas smėlio, pilko portlando cemento, 
modifikuojančių priedų, pluošto 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.pl
.


