
 
 
 
 
 
 

                                                                            TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 
 

KREISEL® SUPER MULTI 103 
 

STATYBINIAI PLYTELIŲ KLIJAI 
• Atsparūs vandeniui ir šalčiui 
• Technologiški  
• Klasė C1TE  
• Sumažinto slysmo 
• Prailginta lipnumo trukmė 

 
PASKIRTIS IR SAVYBĖS: 
Skirti klijuoti keraminėms plytelėms ir akmens masės plokštėms ant mūro, tinko, betono pagrindų (tinka 
apšildomoms grindims), gipso-kartono, taip pat naudojama kaip universali statybinė medžiaga lyginant ir 
glaistant paviršių (dengiant iki 3 mm storio sluoksniu). Patalpų viduje ir išorėje ant stabilių paviršių. Terasoms, 
balkonams, fasado šiltinimo sistemose ant armuotų paviršių, vonioms, pirtims. 
 
NAUDOJIMAS: 
Pagrindas turi būti švarus, neriebus, tvirtas, lygus. Nevienodai ar stipriai drėgmę įgeriančius paviršius prieš 
klijuojant rekomenduojama gruntuoti KREISEL giluminiu gruntu – Gruntolit-W 301. Sausas 25 kg klijų mišinys 
maišomas apytikriai su 6,8 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5-10 min dar kartą permaišoma. 
Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2-3 valandas. Darbai atliekami ne 
žemesnėje nei +5 ºC, ne aukštesnėje nei +25 ºC temperatūroje. 
Klijuojamąjį paviršių ištepkite klijais lygiąja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję 
plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso 
izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8-10 delno dydžio klijų taškai 1-am m2 pagrindo). Klijus 
tepkite ant tokios sienų ar grindų dalies, ant kurios per 20-30 min (esant 20 ºC ) spėtumėte priklijuoti plyteles. 
Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 24-48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo 
naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 1,8 iki 3,8 kg klijų 1m2. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS: 
Dirbti esant temperatūrai:  nuo +5 ºC iki +25 ºC 

Vandens ir mišinio santykis:  apie 6,8 l vandens 25 kg sauso mišinio   

Užteptų klijų tinkamumo trukmė:  ≤30 min * 

Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. * 

Pradinis priekibos stipris tempiant su betonu: ne mažiau 0.5 N/mm2 

Priekibos stipris tempiant po mirkimo vandenyje:  ne mažiau 0.5 N/mm2 

Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų: ne mažiau 0.5 N/mm2 
* esant 20 ºC temperatūrai 
 
SĄNAUDOS: 
Priklausomai nuo klijuojamo sluoksnio storio: apie 3 kg/m2 6mm dantukais. 
 
ĮPAKAVIMAS: 
25 kg popieriniai maišai, 42 vnt. paletėje. 
 
SANDĖLIAVIMAS: 
Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Tinka 
naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos. 
 
 
Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes 
remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios 
garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime 
įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. 


