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Šiuolaikiniai sprendimai, užtikrinantys tradicinį klinkerio plytų efektą.
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Plytų fasadai yra elegantiški ir visada madingi, ką patvirtina faktas, jog 
ilgus šimtmečius jie yra neatsiejama miestų ir kaimų iš viso pasaulio 
kraštovaizdžio dalis. „MASTER BRICK“ sisteminis sprendimas – tai 
optimalus statybinis ir estetinis pasiūlymas tiems, kurie norėtų gyventi 
name, turinčiame savo charakterį. 

Ilgamečių produktų bei technologijų tyrimų metu, pavyko pasiekti 
norimą rezultatą – sukurti sprendimą, kuris ne tik vizualiai būtų labai 
panašus į originalą, bet ir turėtų daug privalumų, kurių originalas neturi. 
Svarbiausi iš jų – tai mažas savitasis masės svoris, kuris nereikalauja 
pastato sienų sustiprinimo nei statybos metu, nei vėliau. Fasado 
atlikimo procesas yra trumpesnis ir greitesnis, jam nereikia skirti didelių 
finansinių lėšų. Naudojant natūralias medžiagas, privalome susitaikyti 
su daugiaetapiais, sudėtingais statybos darbais, kuriems reikia 
išskirtinių žinių bei profesionalumo ir kurie yra labai brangūs. Siūlomas 
sprendimas užtikrina spalvinį pakartojamumą ir galimybę pabrėžti net 
sunkiausiai prieinamus pastato architektūrinius elementus.

Gražus plytų fasadas yra lengvai prieinamas



Produktai prieinami MajsterPol Natural sistemoje 
MASTER BRICK sisteminiame sprendime:

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

BIO 

APSAUGA
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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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ALIASKA
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IBERIJA
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JERUZALĖ



09www.majsterpol.lt

SUOMIJA
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POLINEZIJA



11www.majsterpol.lt

PATAGONIJOJE
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KOPENHAGA
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BORDO
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ISLANDIJA
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KORNVALIS
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OSETIJA



Grunto prieinamos spalvos

ANTRACITAS

RUDA

NEUTRALI

PILKŠVA

PILKA

Produktų spalvos, parodytos kataloge, gali nežymiai skirtis nuo realių spalvų.
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UV PROTECTION – šiuolaikinė formulė ap-
sauganti paviršių nuo ultravioletinės spinduliu-
otės poveikio. Jos sudėtyje yra „Absorber UV“, t. 
y. komponento, kurio tikslas yra sustabdyti ža-
lingą UV spinduliuotės poveikį ir užtikrinti gražią 
saugomo paviršiaus išvaizdą.
Saulė, o tiksliau Žemės paviršių pasiekianti ultra-
violetinė spinduliuotė, daro labai didelę įtaką 
kiekvieno fasado išvaizdai. Jai ir aukštoms tem-
peratūroms veikiant, fasadas per labai trumpą 
laiką gali prarasti spalvą ir reikalauti renovacijos. 
Jautriausiai į UV spinduliuotės poveikį reaguoja tamsūs architektūriniai pastato 
elementai - rudi, vyšniniai, tamsiai pilki ir juodi.

UV PROTECTION formulė yra naudojama MAJSTERPOL NATURAL – tai spalvos 
stabilumo net sunkiausiomis sąlygomis garantija.  



MAJSTER-POL Kosińscy Sp. J.
Poland, Mienia 291, 05-319 Cegłów
tel. +48 501 550 510
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