3100 unifix

plytelių klijai

2007 m. gruodis

Naudojimo sritys:

✔ Sienoms
✔ Grindims
✔ Drėgnoms patalpoms
✔ Vidaus darbams
✔ Išorės darbams
Pagrindai:

✔ Minimalus liekamasis susi-

3100 unifix
Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai grindims
ir sienoms, vidaus ir išorės darbams, sausoms ir drėgnoms
patalpoms, naudojami ant stabilaus pagrindo.
Tinkami pagrindui su minimaliu liekamuoju susitraukimu/
deformacija
Tinkami absorbuojančiosioms keraminėms plytelėms
Tinkami ir granitui
3100 unifix ypatingai rekomenduojamas absorbuojančiosioms
keraminėms plytelėms ant stabilaus pagrindo klijuoti esant minimaliam
tempimui/deformacijai.
3100 unifix yra sausas produktas, maišomas su vandeniu. Keraminių
plytelių klijus lengva paruošti ir paskirstyti ant paviršiaus.
3100 unifix supakuoti į 5kg ir 15kg maišus.

traukimas/deformacija

✔ Betoninės grindys
✔ Betoninės dalys
✔ Lengvojo betono dalys
✔ Lengvojo betono blokai
✔ Tinkuotos fasado sienos
✔ Gipso tinkas
✔ Cementinių grindų
✔ Gipso plokštės
✔ Drėgnų patalpų membrana
Plytelių rūšis:

✔ Keraminės, vandens absorbcija ne daugiau kaip 0,5%

✔ Natūralaus akmens

3100 unifix

plytelių klijai

2007 m. gruodis

Produkto aprašymas

Naudojimas

Polimeru sustiprinti cementiniai pilki plytelių klijai miltelių
pavidalo, atsparūs šalčiui, drėgmei.

15 kg klijų miltelių sumaišykite su 3,75 – 4,20 l švaraus
vandens iki vientisos masės ir mišinys paruoštas
naudoti. Klijų milteliai, vanduo ir pagrindas turi būti
rekomenduojamos temperatūros. Klijų mišinys turi būti
sunaudotas apytiksliai per 6 val.

Techniniai duomenys:
Tankis:
Gaminio klasė pagal EN 12004:
Sunaudojimo laikas
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C
galima vaikščioti po:
Laikas iki visiško išdžiuvimo:
Rekomenduojama darbo temperatūra:
Išeiga sienoms (vidutiniškai:
Išeiga grindims (vidutiniškai):

1,45
C2T
6 valandos

Nerekomenduojama dengti klijais didesnių paviršių, nei
tų, kuriuos galima padengti plytelėmis iki užsitraukiant ant
klijų plėvelei.

10-18 valandų
7 dienos
10 - 25ºC
2,5kgm²
3,5kg/m²

3100 unifix ant pagrindo dengiamas dantyta mentele.
Pirmiausia paskleiskite klijus lygiąja mentelės puse, o
paskui suvagokite dantytąja. Pasirinkite rekomenduojamus
mentelės dantelių dydžius pagal plytelių rūšį ir pagrindą.
Plytelės klijuojamos į drėgnus klijus jas įspaudžiant /
pasukant.

Naudojimo sritys

Dažnai tikrinkite, ar klijuojama plytelės pusė pilnai
padengta klijais.

Keraminių, klinkerinių ir natūralaus akmens plytelių
klijavimui viduje ir išorėje, drėgnose ir sausose patalpose,
kai vandens įsigėrimas daugiau kaip 0,5%. Kadangi 3100
unifix yra pilkas, juo nerekomenduojama klijuoti plonų,
stiklo mozaikos, šviesaus marmuro ar pan. plytelių dėl
galimybės persišviesti klijų spalvai.

Paviršiai, kurių plotas viršija 36 m² ar ilgesni nei 8 m paviršiai
paprastai dalijami į mažesnius plotus jungiamosiomis
siūlėmis.
Priklausomai nuo plytelių sugeriamųjų savybių ir kambario
temperatūros, sieninių paviršių jungiamosios siūlės
tinkamos glaistyti apytiksliai po 10 val., grindinių paviršių
– po 18 va.

Pagrindo tipas
Stabilios grindys ir sienos, galimi nedideli nelygumai /
deformacijos dėl tinkuotų, padengtų gipsu plytų, bloko
sienų, gipso plokščių, betono elementų ir lengvų betono
elementų su nedideliu liekamuoju nuodžiūviu, judėjimu ar
deformacija.

Pramoninės saugos reikalavimai
Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės higienos
reikalavimų darbui su cementu.

Pagrindo paruošimas

Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 3100
unifix mažiausiai per 12 mėn.

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, nesutrūkęs, nuvalytas
nuo dulkių, riebalų, cemento likučių ir t.t. Pagrindas turi
būti toks sausas, kad į paviršių susigertų priemonė 4180
primer.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Sugeriantis pagrindas turi būti gruntuotas priemone
4180 primer ir drėgnose patalpose turi būti gruntuotos
pagal ETAG 022 taisykles ir mira produktų naudojimo
rekomendacijas.

Klijai supakuoti po 5 ir 15 kg į plastiku sustiprintus
popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas
Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo
laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. Nuo
pagaminimo datos.
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