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Kaip pasirinkti klijus geriausiam rezultatui?  

 

 Plytelių klijavimo pagrindas - kokybiški ir tinkamai 

pasirinkti plytelių klijai. Darbui pasirenkamų plytelių klijų 

savybės turės didelę įtaką plytelių dangos (ir pagrindo) 

galutiniam patvarumui ir ilgaamţiškumui.  

 

Būtina įvertinti kaip bus dirbama su klijais: 

 Kokioje aplinkoje ir ant kokio pagrindo, 

kokias plyteles klijuosite? 

 Kaip greitai sugebėsite suklijuoti klijais 

išteptą plotą jiems nesudţiūvus? 

 Koks reikalingas sukibimo stiprumas ir kaip 

greitai jis turi būti pasiektas? 

 Ar priklijuojamos plytelės nenuslys ţemyn, 

kol klijuosite likusias? 

 Kaip greitai norėsite eksploatuoti klijuojamą 

paviršių?  

 

 

 Mira 3130 superfix (C2TE S2)  plytelių klijai turi CE sertifikatus ir atitinka deklaruojamas vertes pagal 

klasifikuojamus ţymėjimus.  

Klijai gaminami balto cemento pagrindu, sudėtyje nėra kenksmingo chromo. Be to, tokių klijų likučius yra 

lengviau nuvalyti nuo darbo įrankių.  

Labai elastingas, greitai sukietėjantis plonasluoksnis klijų skiedinys keraminėms ir klinkerio plytelėms, 

akmens masės dirbiniams, mozaikinėms, marmurinėms ir plonoms pusiau peršviečiamoms plytelėms iš 

natūralaus akmens klijuoti. 

Savybės  

 labai elastingas  

 gerų sukibimo savybių  

 atsparus vandeniui  

 atsparus uţšalimui  

 paprasta naudoti  

 horizontaliems ir vertikaliems paviršiams  

 tinka naudoti viduje ir išorėje  

 tinka šildomam pagrindui  

 tinka terasoms ir balkonams bei baseinams  

 plonoms, pusiau peršviečiamoms plytelėms  

 baltas cementas sumaţina šarminį blukinimą 

 

 



 

 
  

 
 

UAB „Židinių meistrai“ 

Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės, 

LT-27101, Vilniaus miesto sav.     
Tel.: +370 688 88695; 

Faksas: +370  5 2432743 

  

 Įmonės kodas:181682645 

PVM kodas: LT816826417 
Registracijos vieta:  

Čiţiūnų k., Trakų raj. 

 

AB SEB bankas, Vilniaus fil.  

Banko kodas 70440 
Atsiskaitomoji sąskaita: 

LT297044060000975008 

 

SWIFT: CBVILT2X 

El.p.: info@zidiniumeistrai.lt        
Http://www.zidiniumeistrai.lt 

Skype: zidiniumeistrai 

 

Mira 3130 superfix - užtikrintas rezultatas su kokybiškais plytelių klijais 

Maţai drėgmę įgeriančioms plytelėms klijuoti mira visada rekomenduoja naudoti S1 ir S2 klasės plytelių 

klijus. C2TES2 klasės plytelių klijų sudėtyje ypač gausu lipniųjų polimerų, dėl kurių šie klijai labai elastingi, 

uţtikrinantys papildomą tvirtumo garantiją, rekomenduojamą ekstremalių ar netiksliai apibrėţtų darbų atvejais. 

Jie ypač tinka neabsorbuojančioms plytelėms, pvz.: stiklo mozaikoms, kietai degtoms plytelėms ir sunkiai 

limpantiems paviršiams. 

Klasifikacija 

Mira 3130 superfix (C2TES2) 
 

Jei plytelių klijai yra paţenklinti CE ţyma, jie maţiausiai turi atitikti grieţtus standarto reikalavimus. Šiems 

reikalavimams plytelių klijai turi atitikti ir po atliktų bandymų - pastovaus mirkymo vandenyje, terminio 

sendinimo 70oC temperatūroje, šaldymo/šildymo ciklų. Norint gauti CE sertifikatą, plytelių klijai testuojami 

visais būdais, numatytais tokio tipo gaminiams, pagal Europos standartą 12004. 

C Žaliava. Raide C ţymimi produktai, pagaminti cemento pagrindu. 

1 2Stiprumas. Prie C ţymės turi būti NURODYTAS klijų priekibos stiprumas, įvertintas 1 ar 2 klase, kur 2 yra 

aukščiausia. 

Klasė C1=> 0,5 N/mm2 

Klasė C2=> 1,0N/mm2 pilnai sukietėjus. 

TSlysmas. Ţymė T (tiksotropinis) reiškia, kad šie klijai plytelei, priklijuotai ant vertikalaus pagrindo, leis slysti 

ne daugiau nei 0,5 mm. Jei ţymės nėra - maksimalus leidţiamas slysmas iki 2 mm. Mira T klasės plytelių klijai 

uţtikrina, kad priklijuota plytelė ant vertikalaus paviršiaus tvirtai prikibs iš karto ir nepasislinks daugiau nei 0,5 

mm. Todėl šie plytelių klijai padeda klijuoti plyteles su tiesiais tarpais/siūlėmis tarp plytelių, išlaikyti tiesias 

linijas ar net klijuoti plyteles visiškai be tarpų. 

EKorekcijos/suklijavimo laikas. Ţymė E (extended open time) reiškia, kad plyteles galima sukloti/jas 

koreguoti per 30 min. nuo klijų uţtepimo ant pagrindo. Standartiniai klijai be šios ţymės laidţia tai padaryti tik 

per 20 min. Naudodami mira E klasės plytelių klijus turėsite daugiau laiko suklijuoti plyteles ir jas pataisyti. Per 

ne daugiau kaip 30 min. nuo akimirkos, kai dantytąja mentele uţtepami klijai, dar galima klijuoti ir koreguoti 

plytelių padėtį, nesumaţinant jų sukibimo stiprumo. Taip uţtikrinamas didesnis darbo produktyvumas, uţtepant 

ir suklijuojant vienu metu didesnį plotą, nesibaiminant nespėti sunaudoti uţteptus klijus. 3130 klijai yra su 

prailgintu koregavimo/sunaudojimo laiku, todėl tinkami didesniems plotams klijuoti. Priklausomai nuo darbo 

aplinkos temperatūros ir drėgmės, E klasės klijai gali nesudţiūti iki kelių valandų, taip išvengiant nepanaudotų 

ir sugadintų papildomų likučių.  

S2Elastingumas, elastingi plytelių klijai, kai pagrindas "juda". Tik C2 klasės klijai atitinka reikalavimus S1 

ir S2 ţymėjimui. Kad klijai būtų paţymėti S1 ţyme, jie turi būti elastingi (gebėti išsilenkti) iki 2,5 mm. Ţymei 

S2 - iki 5 mm. Mira S1 ir S2 klasės plytelių klijai sukuria elastingesnį ir geriau prilimpantį klijuojamojo 

skiedinio sluoksnį. Tai leidţia klijuoti plyteles ant judančio, naujo, beskilinėjančio pagrindo, nesibaiminant, kad 

plytelės išsikraipys, suskilinės ar atšoks dėl paviršiaus kitimo ir betono stingimo. Mira S2 klasės plytelių klijų 

sluoksnis daugiau nei dvigubai elastingesnis ir „sugeria“ ypač stiprius judesius. Taip uţtikrinamas maksimalus 

darbo patikimumas – ypač neaiškių ar sudėtingų pagrindų atvejais. 

 


