TECHNININIS
PRODUKTŲ
KATALOGAS

TECHNINĖS KONSULTACIJOS
Gdańsk (Lenkija), ul. Sandomierska 38
Tel.: (+4858) 522 08 20
faks: (+4858) 522 08 22
el.paštas: dareks@atlas.com.pl

LEIDINYS 1/2012

RINKODAROS SKYRIUS
Gdańsk (Lenkija), Sandomierska 38
Tel.: (+4858) 522 08 17
faks: (+4858) 522 08 22
el.paštas: tomczyk@atlas.com.pl
„ATLAS” ATSTOVAI LIETUVOJE
Justinas Jakavonis
Atlas atstovas Lietuvoje
mob. tel. +370 640 184 18,
el-paštas: justinas.jakavonis@atlas.com.pl

www.atlas.com.pl

Gintautas Bulauka
Atlas techninis atstovas Lietuvoje
mob. tel. +370 677 792 33,
el-paštas: lietuva@atlas.com.pl

TECHNININIS PRODUKTŲ KATALOGAS 2012

ATLAS PARDAVIMO SKYRIAI
Zgierz (Lenkija), ul. Szczawińska 52A
Tel.: (+4842) 714 07 92
faks: (+4842) 714 08 07
el.paštas: export@atlas.com.pl
Suwałki (Lenkija), Dubowo II nr 33
Tel.: (+4887) 565 48 08,
faks: (+4887) 565 48 01
el.paštas: eksp_suw@atlas.com.pl

UNIVERSALUS
ELASTINGAS KLIJŲ
SKIEDINYS ATLAS
u paprasta ir malonu dirbti
u plastiška konsistencija
u suteikia galimybę
išplėsti naudojimo sritį
u sluoksnio storis: 2-10 mm

Gerbiamieji Ponai ir Ponios!
ATLAS gaminiai jau dvidešimt metų džiaugiasi nemažėjančiu statybinės aplinkos pripažinimu. Po tiek metų drąsiai galima teigti, kad
jie suformavo Lenkijos šiuolaikinių statybinių medžiagų rinką ir pakeitė tautiečių įpročius, gyvavusius prieš dvidešimt metų. Kai Lenkijos rinkoje atsirado pirmasis ATLAS firmos klijų skiedinys - plačiai žinomi KLIJAI OK - daugelis mūsų statybinių gaminių dar neturėjo
nustatytų techninių standartų.
Šiandien situacija atrodo visiškai kitaip. Rimti gamintojai šalia išsamių duomenų apie gaminį ir jo panaudojimą, taip pat pateikia
informaciją apie jo poveikį aplinkai ir žmogaus gyvenimui. Nuo savo veiklos pradžios firma ATLAS vykdė tyrimus, kurių rezultatai
įrodo, jog siūlomi gaminiai yra visiškai saugūs. Esame vienas iš nedaugelio gamintojų, kuris nurodo daugumos gaminių klasifikaciją
pagal degumą, ir, kas svarbu, ši klasifikacija parengta remiantis atliktais tyrimais, o ne remiantis teoriniu organinių medžiagų turiniu.
Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į jauniausiąjį ATLASO vaiką – mūsų KLIJUS OK, kurie perėjo visišką metamorfozę. Tai siejasi tiek su jų
savybėmis tiek pakuote. Pripažinome, kad šio skiedinio 3 milijonų tonų pagaminimas tai pakankama priežastis pakeisti formuliaciją.
Tačiau nepaisant to, kad šis gaminys suformavo Lenkijos šiuolaikinių klijų skiedinių keraminėms plytelėms klijuoti rinką, tačiau šiandieninių klientų reikalavimai skiriasi nuo jų reikalavimų prieš dvidešimt ar dešimt metų. Mūsų nauji KLIJAI OK išsaugojo viską, kas
juose geriausio, o taip pat įgavo naujų savybių, pavertusių juos šiuolaikišku, XXI amžiaus matą atitinkančiu gaminiu.
ATLAS – būdamas rinkos lyderiu – visada dėjo daug pastangų, kad jo gaminiai atitiktų aukštus techninius reikalavimus. Panašiai yra
EN 12004 standarto atveju, kuris, pavyzdžiui, apibrėžia svarbią cementinių klijų skiedinio savybę – jų skersinę deformaciją. ATLAS
PLUS linijos cementiniai klijų skiediniai: PLUS, PLUS BALTI, PLUS MEGA bei PLUS EXPRESS, o taip pat ATLAS PROGRES linijos klijai:
PROGRES MEGA bei PROGRES MEGA BALTI yra klasifikuojami kaip deformuojamieji ir pažymėti S1 simboliu, kas reiškia, jog atitinka
standartų reikalavimus, numatančius galimą deformaciją diapazone nuo 2,5 mm iki 5,0 mm.
Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į ATLAS siūlomas sudėtines šilumos izoliacijos sistemas. Siūlome keletą sistemų, kuriose kaip
termoizoliacinė medžiaga yra naudojama: mineralinė vata, išplėstas polistirenas EPS, ekstruduotas polistirenas XPS bei elastifikuotas išplėstas polistirenas EPS. Paskutines išvardintas tris medžiagas galima naudoti pakaitomis, tokiu būdu atsiranda išskirtinė
galimybė apjungti jų privalumus viename fasade. Vertėtų priminti, kad ATLAS siūlomos sudėtinės šilumos izoliacijos sistemos gavo
penkis Europos techninius liudijimus, o skirtingų termoizoliacinių medžiagų panaudojimo viename fasade privalumai yra aptarti
RT-ITB-1164/2010 Techninėje rekomendacijoje.
Svarbu taip pat pastebėti, kad visiems ATLAS sudėtinių šilumos izoliacijos sistemų elementams būdingas nepaprastai mažas natūralių
radioaktyvių izotopų, lakių organinių junginių kiekis bei Cr(VI) žemiau 2 ppm kiekis. ATLAS visada daug dėmesio skyrė techninėms
konsultacijoms. Mūsų konsultantų patarimai, teikiami architektams ir projektuotojams, investuotojams, rangovams bei prekybos
įmonėms tai svarbus sėkmės rinkoje elementas. Priešpaskutiniame viršelio puslapyje rasite mūsų konsultantų, veikiančių visos šalies
teritorijoje, duomenis.Tikiuosi, kad šio katalogo turinys sustiprins Jūsų įsitikinimą, kad ATLAS firmos technologijos palengvina ir
pagreitina statybas!

Lech Gabrielczak
Pardavimų direktorius užsienio rinkai
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PLYTELIŲ KLIJAI
z Plytelių klijų klasifikavimas
Plytelių klijai klasifikuojami ir ženklinami pagal standartą PN-EN 12004.
Standartas apibrėžia 3 klijų tipus:
C – cementiniai klijai
D – dispersiniai klijai
R – klijai reakcinių dervų pagrindu
Kiekvieno tipo klijai gali būti įvairių pavidalų (klasių), kurie atitinka papildomus reikalavimus:
1 – normalaus rišimo klijai – lipnumas po 28 dienų ≥ 0,5 N/mm2
2 – pagerintų parametrų klijai – padidėjęs lipnumas, po 28 dienų ≥ 1,0 N/mm2
F – greitojo rišimo klijai – lipnumas ≥ 0,5 N/mm2, matuojamas ne vėliau nei po 6 valandų
T – mažesnio slysmo klijai – slysmas iki 0,5 mm
E – ilgesnės tinkamumo trukmės klijai – lipnumas po 28 dienų ≥ 0,5 N/mm2, nepaisant, kad trukmė nuo klijų užtepimo iki plytelės pridėjimo yra bent 30 minučių.
ATLAS klijų tipai ir klasės pateikiamos šiomis piktogramomis.

GAMINYS ATITINKA EUROPOS
STANDARTĄ

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

Cementiniai, greitojo rišimo,
mažesnio slysmo ir ilgesnės
tinkamumo trukmės klijai. Pavyzdys: ATLAS MIG
Tipas ir klasė – C1FTE

Klijų klasę rodo jų degumas. Degumas nustatomas pagal standartą PN-EN 13501-1.
Visi atlas klijai yra A klasės, kuri rodo, kad šis gaminys neveikia ar iš esmės neveikia gaisro plitimo. ATLAS klijų degumas nurodomas čia pateikiama piktograma.
Pavyzdys: ATLAS POLIMERIZUOTAS KLIJUOJAMASIS SKIEDINYS Degumo klasė A1/A1fl

PN-EN 12004
ATITINKA EUROPOS STANDARTĄ
PN-EN 12002

Trečias klijus apibūdinantis parametras yra
įstrižinė deformacija, nustatoma pagal standartą PN-EN 12002. Įstrižinė deformacija rodo
leistiną paviršiaus su sustingusiais klijais įlinkimo
dydį , kai paviršius lieka nepažeistas. Žymuo S1
rodo, kad leistinas įlinkimas siekia 2,5–5 mm, S2
– daugiau nei 5 mm.
Pavyzdys: ATLAS PLUS
Tipas ir klasė – C2TE
Deformacija – S1

z Klijų parinkimas
Prieš klijuojant keraminę ar natūralaus akmens dangą būtina atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus, kurie lemia tinkamą klijų
parinkimą.
Tai:
pagrindas – medžiaga, iš kurios padarytas, jo įgertis, sukibimas, švarumas, lygumas, brandinimo lygis, galimos deformacijos,
plytelės – rūšis (akmens keramika, terakota, glazūra, akmuo), matmenys (mozaika, didelio formato), įgertis, atsparumas spalvų
pokyčiams,
dangos naudojimo sąlygos – aplinkos veiksnių poveikis (viduje arba išorėje), vieta (siena ar grindys), eksploatacinių apkrovų rūšis ir dydis (pėsčiųjų ar transporto priemonių eismas), temperatūros pokyčių dažnumas ir amplitudė.
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z Klijų parinkimas
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MIG

Klijų pavadinimas

ELASTINGAS KLIJŲ
SKIEDINYS ATLAS

ypač rekomenduojami šiam tikslui
gali būti naudojami šiam tikslui
klijus būtina ruošti su ATLAS ELASTINGOS EMULSIJOS priedu
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ATLAS INTER
vidaus klijuojamasis skiedinys
• vidaus darbams
• vonios kambariams, virtuvėms, koridoriams
• plyteles galima kloti „nuo viršaus“
• galima lyginti mineralinius pagrindus
• galima mūryti plona siūle

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

EKONOMIŠKA
KAINA

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojami keraminėms plytelėms klijuoti pastatų viduje – vonios kambariuose,
virtuvėse, koridoriuose ir pan.
Išlygina mineralinius pagrindus – gali būti naudojamas sienų ir grindų paviršiams glaistyti.
Galima mūryti plona siūle – skiediniu galima atlikti smulkius mūro darbus, atliekant patalpų
apdailą.

ATLAS INTER – cementinio rišiklio, užpildų ir specialiai parinktų modifikuojamųjų
priedų sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – betonas, remonto skiediniai, cementinis, cemento-kalkių, gipsinis tinkas,
cementinės ir anhidritinės grindys, netinkuotos plytų, akytosios keramikos, akytojo betono,
silikatinių elementų sienos.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo ir vidutinio formato, vidutinės įgerties; keraminės (glazūra,
terakota, mozaika), cemento, akmens ir pan.

z Savybės
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti „nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas,
optimaliai parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima
pradėti nuo sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ekonomiška receptūra – optimaliai parinkti komponentai leidžia sumažinti klijų kainą ir
pasiekti optimalų plytelių ir pagrindo sukibimo patvarumą pastatų viduje.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,5 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,65 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo
mišinio)

0,21÷0,23 l/1 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 5 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 3 valandos

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 20 minučių

Koregavimo trukmė

10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

4,2÷4,6 l/20 kg

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C1T klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 061.
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EN 12004:2007

Mažesnio slysmo cementiniai klijai (C1T), netinkami naudoti lauke

Sukibimas
tempiant

pradinis

C1T
≥ 0,5 N / mm²

po šiluminio sendinimo

NPD

panardinus vandenyje

C1T ≥ 0,5 N / mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų

NPD

Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 20 minučių

C1T ≥ 0,5 N / mm²

Slysmas

C1T ≤ 0,5 mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1

A1/A1fl

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas
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z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

z Svarbi papildoma informacija

Pagrindas turi būti:
stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau nei
1 savaitė kiekvienam storio cm,
anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
sausas – be balų,
lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 5 mm,
nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes,
nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius; dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu.
gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė,
GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 3 valandas.

Klijų tepimas

Klijai tepami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir profiliuojami
(jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 20 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką pridėti plytelę ir gerai prispausti (prispaustos plytelės sąlyčio su klijais
paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus).
Jeigu plytelės klojamos ant grindų, rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės paviršių.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tvirtinant plyteles ant silpnų paviršių, kurių keliamąją galią sunku nustatyti
(pvz., dulkėtų, sunkiai valomų), rekomenduojama išbandyti sukibimą – priklijuoti plytelę ir patikrinti sujungimą po 48 valandų.
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių pridėjimo
prie jo – yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų.
Jeigu klijų lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs,
būtina pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai
pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl savo
būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 20 kg.
Padėklas: 1080 kg maišais po 20 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2011-09-01

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 24 valandų, kai
priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio – kai visiškai užpildoma
erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės apačios lygumo.

Plytelės dydis

Glaistyklės
dantukų
dydis
(mm)

Klijuojamojo
paviršiaus
storis
(mm)

Klijais
padengus
2/3 plytelės
(kg/m2)

Visiškai
padengus
plytelę
(kg/m²)

mozaika iki 2 × 2 cm

4,0

2,0

2,0

3,0

mažo formato iki
10 × 10 cm

4 ,0–6,0

3,0

3,0

4,5

6,0–8,0

4,0

4,0

6,0

6,0–8,0

5,0

5,0

7,5

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ELASTINGAS KLIJŲ SKIEDINYS ATLAS
universalūs klijai (2–10 mm)

• keraminėms ir akmens masės plytelėms
• vonios kambariams, virtuvėms, koridoriams
• mažiems fasado elementams
• ilgesnė tinkamumo trukmė, mažesnis slysmas
• galima išlyginti mineralinius pagrindus
z Polimerizuota formulė

z Techniniai duomenys

Patobulinus klijų darbines savybes, t. y. jų reologiją, naudoti ATLAS KLIJUOJAMĄJĮ SKIEDINĮ
galima dar maloniau ir paprasčiau. Elastingumo suteikiančiais priedais praturinti klijai tenkina
plytelių klojėjų lūkesčius visais darbų etapais.
Maišymas. Klijai yra mažiau linkę aeruotis ir sudaro homogeninį mišinį – vienalytį pagal komponentų pasklidimą paruoštoje masėje. Ši savybė ir idealiai parinkta skalda užtikrina didžiausią
klijų atsparumą.
Tepimas ant glaistyklės. Klijai pasižymi optimaliai parinkta vidine klampa, kuri užtikrina, kad
klijai gali būti be nuostolių pernešami iš indo ant glaistyklės ir nuo glaistyklės ant pagrindo.
Pagrindo tepimas. glaistyklės ir nuo glaistyklės ant pagrindo.
Pagrindo tepimas. Klijai puikiai pasklinda po paviršių – skiedinio sukibimo jėgos yra tiek didelės,
kad neleidžia klijams „veltis“ apie glaistyklę (jeigu paviršius yra tinkamai gruntuotas).
Plytelių klijavimas. Idealiai parinkta klampa leidžia lengviau naudoti klijuojamas plyteles.

ELASTINGI PLYTELIŲ KLIJAI ATLAS – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio,
skaldos ir specialiai parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

z Paskirtis
Idealiai tinka vonios kambariams, virtuvėms, koridoriams, laiptinėms ir nedideliems
dekoratyviniams paviršiams pastatų išorėje – gerai priklijuoja plyteles visur, kur nėra būtinybės naudoti modeliuojamuosius klijus.
Išlygina mineralinius pagrindus – gali būti naudojami sienų ir grindų paviršiams glaistyti.
Galima mūryti plona siūle – skiediniu galima atlikti smulkius mūro darbus, atliekant patalpų
apdailą.
Yra galimybė išplėsti naudojimo sritį – galima plyteles klijuoti ant gipskartonio plokščių, taip
pat ant šildomų grindų ar sienų, kur šildymas yra elektrinis.

Pagrindo rūšis – betonas, remonto skiediniai, cementinis, cemento-kalkių, gipsinis tinkas,
gipskartonio plokštės, cementinės ir anhidritinės grindys, netinkuotos plytų, akytos keramikos,
akytojo betono, silikatinių elementų sienos.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo ir vidutinio formato; vidutinės įgerties; keraminės (glazūra,
terakota, akmens keramika, mozaika), cemento, akmens ir pan.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,6 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,45 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,65 kg/dm3
0,21÷0,24 l/1 kg

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

Dvigubas klijuojamojo sluoksnio storis – nuo 2 iki 10 mm – leidžia plyteles klijuoti ant
paviršių su nedideliais nelygumais.
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti„nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas, optimaliai
parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima pradėti nuo
sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai
klijai užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus ir taip
sumažinti darbų trukmę

www.atlas.com.pl

1,05÷1,2 l/5 kg
2,1÷2,4 l/10 kg
5,25÷6,00 l/25 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 10 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Brandinimo trukmė

5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 4 valandos

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Koregavimo trukmė

10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C1TE klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija WE 001-1.
10

z Savybės



DEGUMO KLASĖ
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STANDARTĄ
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STANDARTĄ

EN 12004:2007

Mažesnio slysmo ir ilgesnės tinkamumo trukmės cementiniai klijai (C1TE)
pradinis
Sukibimas
tempiant

po šiluminio sendinimo
panardinus vandenyje

C1TE
≥ 0,5 N / mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų
Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių

C1TE
≥ 0,5 N / mm²

Slysmas

C1TE
≤ 0,5 mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1:2008

A1/A1fl

P LY T E L I Ų K L I J A I

z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau
nei 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – be balų,
• lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 10 mm,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius; dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu.
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė.
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys
sluoksniai.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio
– kai visiškai užpildoma erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės
apačios lygumo.
Mentės
dantukų
dydis(mm)

Klijuojamojo paviršiaus
storis
(mm)

Klijais
padengus
2/3 plytelės
(kg/m2)

Visiškai
padengus
plytelę
(kg/m²)

mozaika iki
2 × 2 cm

4,0

2,0

2,0

3,0

mažo formato iki
10 × 10 cm

4,0 – 6,0

3,0

3,0

4,5

6,0 – 8,0

4,0

4,0

6.,0

6,0 – 8,0

5,0

5,0

7,5

≥ 10,0

10,0

10,0

15,0

Plytelės dydis

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 4 valandas. Jeigu naudojami klijai su ATLAS ELASTINGOS EMULSIJOS priedu, klijus pilti į
emulsijos vandens tirpalą šia proporcija: 10 kg sausojo mišinio 1 kg emulsijos ir 1,7 litro vandens.
Toliau daroma kaip anksčiau. Klijus su ATLAS ELASTINGOS EMUSLIJOS priedu būtina sunaudoti
maždaug per 2 valandas.

Klijų tepimas

Klijai tepiami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir profiliuojami
(jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle. Jeigu plytelės klijuojamos ant grindų ar
pastato išorėje, klijus tepti ir ant pagrindo, ir ant plytelių.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių. Per tą laiką būtina pridėti plytelę ir gerai
ją prispausti. Prispaustos plytelės sąlyčio su klijais paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma
didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus. Jeigu plytelės klojamos ant grindų ar lauke,
rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės paviršių. Plyteles spaudžiant siūlėse atsirandantį
klijų perteklių būtina sistemingai šalinti.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima koreguoti švelniai jas paslenkant klijuojamąja plokštuma. Tai galima
padaryti maždaug per 10 minučių, kai plytelės prispaudžiamos.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Danga galima vaikščioti ir siūles galima pradėti užpildyti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau
nei po 24 valandų, kai priklijuojamos plytelės. Klijų eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po
3 dienų.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tvirtinant plyteles ant silpnų paviršių, kurių keliamąją galią sunku nustatyti
(pvz., dulkėtų, sunkiai valomų), rekomenduojama išbandyti sukibimą – priklijuoti plytelę ir patikrinti sujungimą po 48 valandų.
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelės pridėjimo
prie jo – yra ribota ir priklauso nuo pagrindo įgerties bei aplinkos šilumos
ir drėgmės sąlygų. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų.
Jeigu klijų lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs,
būtina pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl
savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Padėklas: 1100 kg maišais po 5 kg, 1100 kg maišais po 10 kg, 1050 kg maišais
po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir
neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-08

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS MIG
greitojo rišimo klijai
• rekomenduojami skubiems remonto darbams
• vaikščioti ir užpildyti siūles galima jau po 4 valandų
• plyteles galima kloti „nuo viršaus“
• ilgesnė tinkamumo trukmė
• galima padaryti elastingesnius
z Paskirtis

Rekomenduojami keraminių plytelių dangoms, kurios klojamos atliekant trumpalaikį
remontą – visur, kur sudėtinga ar neįmanoma apriboti eismą remontuojamu paviršiumi, pvz.,
bankuose, parduotuvėse, stotyse, restoranuose, poliklinikose, koridoriuose, komunikaciniuose
kanaluose.
ATLAS gaminių rinkinio, skirto dangoms kloti greituoju būdu, elementas – naudojant
greitai džiūstančią emulsiją UNI-GRUNT (džiūvimo trukmė 2 val.), klijus MIG (rišimo trukmė 4
val.) ir siūlių užpildą ARTIS (rišimo trukmė 3 val.) grindų danga galima leisti vaikščioti maždaug
po 9 valandų, kai užgruntuojamas pagrindas.
Galima padaryti elastingesnius ir išplėsti naudojimo sritį – pridėjus ATLAS ELASTINGOS
EMULSIJOS, klijus galima naudoti ant pagrindų, kuriuos veikia šiluminės ir mechaninės deformacijos.
Pagrindo rūšis – cementinis, cemento-kalkių, gipso tinkas, cementinės ir anhidritinės
grindys, netinkuotos blokelių, tuščiavidurių plytų, plytų sienos.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo ir vidutinio formato; vidutinės įgerties; keraminės
(glazūra, terakota, klinkeris, akmens keramika, mozaika), cemento, natūralaus akmens ar
akmens aglomeratų ir pan

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Techniniai duomenys
ATLAS MIG – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, skaldos ir specialiai
parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,5 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,35 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,4 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

apie 0,22 l/1 kg
apie 5,5 l/25 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 5 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 1 valanda

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

z Savybės

Koregavimo trukmė

maždaug 10 minučių

Trumpa rišimo trukmė – plytelėmis galima vaikščioti ir siūles galima užpildyti praėjus 4
valandoms, kai plytelės priklijuojamos.
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti„nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas, optimaliai
parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima pradėti nuo
sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai
klijai užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus ir taip
sumažinti darbų trukmę.

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 4 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 4 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C1FTE klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 087.
08

EN 12004:2007

Mažesnio slysmo ir ilgesnės tinkamumo trukmės greitojo rišimo cementiniai
klijai (C1FTE)
pradinis
Sukibimas
tempiant

po šiluminio sendinimo
panardinus vandenyje

C1FTE
≥ 0.5 N / mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų
Ankstyvasis sukibimas (po 6 valandų)

C1FTE
≥ 0.5 N / mm²

Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių

C1FTE
≥ 0,5 N/mm2

Slysmas

C1FTE
≤ 0,5 mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1

A1/A1fl

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau
nei 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – freibe balų,
• lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 5 mm,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius; dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu.
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė,
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus sunaudoti maždaug per
1 val. Jeigu naudojami klijai su ATLAS ELASTINGOS EMULSIJOS priedu, klijus berti į emulsijos
vandens tirpalą šia proporcija: 10 kg sausojo mišinio 1 kg emulsijos ir 1,7 litro vandens. Toliau
daroma kaip anksčiau. Klijus su ATLAS ELASTINGOS EMUSLIJOS priedu būtina sunaudoti
maždaug per 30 minučių.

Klijų tepimas

Klijai tepami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir
profiliuojami (jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką pridėti plytelę ir gerai prispausti (prispaustos plytelės sąlyčio su klijais
paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus).
Jeigu plytelės klojamos ant grindų ar lauke, rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės
paviršių.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 4 valandų (su emulsija
– po 6 valandų), kai priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas
po 3 dienų.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio – kai
visiškai užpildoma erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės
apačios lygumo.

Plytelės dydis

Mentės
dantukų
dydis
(mm)

Klijuojamojo
sluoksnio
storis
(mm)

Klijais
padengus
2/3 plytelės
(kg/m2)

Visiškai
padengus
plytelę
(kg/m2)

mozaika iki
2 × 2 cm

4,0

2,0

2,0

3,0

mažo formato iki
10 × 10 cm

4,0 – 6,0

3,0

3,0

4,5

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

6,0 - 8,0
6,0 – 8,0

4,0
5,0

4,0
5,0

6,0
7,5

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tvirtinant plyteles ant silpnų paviršių, kurių keliamąją galią sunku nustatyti
(pvz., dulkėtų, sunkiai valomų), rekomenduojama išbandyti sukibimą – priklijuoti plytelę ir patikrinti sujungimą po 48 valandų.
• Padidėjusi oro drėgmė arba žema temperatūra ilgina klijų rišimo trukmę.
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių priklijavimo
– yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų. Jeigu klijų
lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs, būtina
pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai
pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl savo
būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS PLUS
modeliuojamieji klijai S1

• didelis elastingumas ir sukibimas, atsparumas deformacijai S1
• sudėtingiems pagrindams – OSB ir gipskartonio plokštėms,
senoms plytelėms
• terasoms, balkonams, baseinams ir fasadams
• šildomoms grindims ir sienoms
• klijuojamojo sluoksnio storis: 2–10 mm

DEGUMO KLASĖ
ATITINKA
PN-EN 13501-1
STANDARTĄ

PN-EN 12004
ATITINKA STANDARTĄ
PN-EN 12002

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojami klijuoti dangoms, naudojamoms sudėtingomis sąlygomis – dėl
nestandartinio pagrindo ar neigiamos aplinkos veiksnių poveikio.
Idealiai tinka deformacijų veikiamoms dangoms – didelis elastingumas puikiai kompensuoja įtempimus:
• šiluminius – balkonų, terasų, fasadų, židinių, šildomų grindų ir sienų,
• mechaninius – medinių perdangų, gipskartonio plokščių, gipsinių-šilkoplaušo/cementinių
plokščių, WODER E, WODER W ar WODER DUO tipo elastingos hidroizoliacijos.
Leidžia tvirtinti plyteles ant sudėtingų paviršių – pvz., OSB plokščių, mozaikinio betono,
„plyteles ant plytelių“, taip pat ant stipriai prigludusių dažų sluoksnių (pvz., aliejinių dažų), bitumo
(vietoje parketo), klijų (vietoje PVC plytelių) ir pan.

ATLAS PLUS – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, skaldos ir specialiai
parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,5 kg/dm3
0,20÷0,23 l/1 kg

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

Pagrindo rūšis – anksčiau minėti sudėtingi ar deformuojami pagrindai, tinkuotos ir netinkuotos blokelių, tuščiavidurių plytų, plytų sienos, cementinės ir anhidritinės grindys.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato; vidutinės įgerties; keraminės
(glazūra, terakota, klinkeris, akmens keramika, mozaika), cemento, akmens ir pan.

z Savybės
Ypač elastingi – atsparumas deformacijai S1 – leistinas sustingusių klijų išlinkimas nuo 2,5
iki 5 mm.
Dvigubas klijuojamojo sluoksnio storis – nuo 2 iki 10 mm – leidžia plyteles klijuoti ant
paviršių su nedideliais nelygumais.
Geresnis sukibimas – faktinis sukibimas su betoniniu pagrindu norminėmis sąlygomis yra 2,0
N/mm2 (mažiausias reikalaujamas sukibimas pagal standartą yra 1 N/mm2).
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti„nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas, optimaliai
parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima pradėti nuo
sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai
klijai užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus ir taip
sumažinti darbų trukmę.

1,00÷1,15 l/5 kg
2,00÷2,30 l/10 kg
5,00÷5,75 l/25 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 10 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 4 valandos

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Koregavimo trukmė

10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C2TES1 klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 002.
08

EN 12004:2007

Pagerintų parametrų – mažesnio slysmo ir ilgesnės tinkamumo trukmės
– cementiniai modeliuojamieji klijai (C2TES1)
pradinis
po šiluminio sendinimo
Sukibimas tempiant

panardinus vandenyje

C2TES1
≥ 1,0 N / mm²

po atšaldymo ir atšildymo
ciklų
Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių

C2TES1
≥ 0,5 N / mm²

Slysmas

C2TES1
≤ 0,5 mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1:2008

A2 – s1, d0
A2fl– s1

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas
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z Plytelių klijavimas

z Sąnaudos

Pagrindo paruošimas

Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio
– kai visiškai užpildoma erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės
apačios lygumo.

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau
nei 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – be balų,
• lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 10 mm,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius; dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu.
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė,
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys
sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 4 valandas.

Klijų tepimas

Klijai tepiami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir profiliuojami
(jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką pridėti plytelę ir gerai prispausti (prispaustos plytelės sąlyčio su klijais
paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus).
Jeigu plytelės klojamos ant grindų ar lauke, rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės
paviršių.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 24 valandų, kai
priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų.

Plytelės dydis

Mentės
dantukų
dydis
(mm)

Klijuojamojo
sluoksnio
storis
(mm)

Klijais
padengus
2/3 plytelės
(kg/m2)

Visiškai
padengus
plytelę
(kg/m2)

mozaika iki 2 × 2 cm

4,0

2,0

2,0

3,0

mažo formato
iki 10 x 10 cm

4,0 – 6,0

3,0

3,0

4,5

vidutinio formato
iki 30 x 30 cm

6,0 - 8,0
6,0 – 8,0

4,0
5,0

4,0
5,0

6,0
7,5

didelio formato
nuo 30 x 30 cm

≥ 10,0

10,0

10,0

15,0

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių pridėjimo
– yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų. Jeigu klijų
lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs, būtina
pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl
savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Plastikiniai maišeliai po 5 kg, popieriniai maišai: 10 kg, 25 kg
Padėklas: 720 kg maišais po 5 kg, (36 kartotinės dėžės po 4 maišelius), 1100 kg
maišais po 10 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06
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ATLAS PLUS BALTI
balti modeliuojamieji klijai S1
• nekeičia marmuro ir natūralaus akmens spalvos
• didelis elastingumas ir sukibimas, atsparumas deformacijai S1
• stiklo mozaikai, židiniams
• terasoms, fasadams, baseinams ir šildymo sistemoms
• sudėtingiems pagrindams – OSB ir gipskartonio plokštėms, senoms plytelėms

DEGUMO KLASĖ
ATITINKA
PN-EN 13501-1
STANDARTĄ

PN-EN 12004
ATITINKA STANDARTĄ
PN-EN 12002

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirti didelės įgerties natūralaus ir dirbtinio akmens plytelių dangoms, pvz., marmurui. Klijų sudėtyje yra baltojo cemento – nekeičia spalvos, kaip tai gali atsitikti pilkojo
cemento atveju.
Idealiai tinka klijuoti stiklo mozaikai ir stiklo blokeliams – kadangi pasižymi stipriu
sukibimu ir sudėtyje yra baltojo cemento.
Rekomenduojami klijuoti dangoms, naudojamoms sudėtingomis sąlygomis – dėl
nestandartinio pagrindo ar neigiamo aplinkos veiksnių poveikio.
Idealiai tinka deformacijų veikiamoms dangoms – didelis elastingumas puikiai kompensuoja įtempimus:
• šiluminius – balkonų, terasų, fasadų, židinių, šildomų grindų ir sienų,
• mechaninius – medinių perdangų, gipskartonio plokščių, gipsinių-šilkoplaušo/cementinių
plokščių, WODER E, WODER W ar WODER DUO tipo elastingos hidroizoliacijos.
Leidžia tvirtinti plyteles ant sudėtingų paviršių – pvz., OSB plokščių, mozaikinio betono,
„plyteles ant plytelių“, taip pat ant stipriai prigludusių dažų sluoksnių (pvz., aliejinių dažų),
bitumo (vietoje parketo), klijų (vietoje PVC plytelių) ir pan.

ATLAS PLUS BALTI – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, skaldos ir
specialiai parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – anksčiau minėti sudėtingi ar deformuojami pagrindai, tinkuotos ir netinkuotos blokelių, tuščiavidurių plytų, plytų sienos, cementinės ir anhidritinės grindys.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato; didelės įgerties; anksčiau
išvardytos ir kitos įsigeriančios keraminės, cementinės plytelės ir pan

z Savybės
Ypač elastingi – atsparumas deformacijai S1 – leistinas sustingusių klijų išlinkimas nuo
2,5 iki 5 mm.
Dvigubas klijuojamojo sluoksnio storis – nuo 2 iki 10 mm – leidžia plyteles klijuoti ant
paviršių su nedideliais nelygumais.
Geresnis sukibimas – faktinis sukibimas su betoniniu pagrindu norminėmis sąlygomis yra
2,0 N/mm2 (mažiausias reikalaujamas sukibimas pagal standartą yra 1 N/mm2).
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti „nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas,
optimaliai parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima
pradėti nuo sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai klijai
užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,3 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,35 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,5 kg/dm3
0,26÷0,28 l/1 kg

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

1,3÷1,4 l l/5 kg
6,50÷7,00 l/25 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 10 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 4 valandos

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Koregavimo trukmė

10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C2TES1 klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 1030.
08

EN 12004:2007

Pagerintų parametrų – mažesnio slysmo ir ilgesnės tinkamumo trukmės
– cementiniai modeliuojamieji klijai (C2TES1)
pradinis
Sukibimas
tempiant

po šiluminio sendinimo
panardinus vandenyje

C2TES1
≥ 1,0 N / mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų
Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių

C2TES1
≥ 0,5 N / mm²

Slysmas

C2TES1
≤ 0,5 mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1:2008

A2 – s1,
d0 A2fl– s1

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas
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z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau
nei 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – be balų,
• lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 10 mm,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius; dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu,
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė.
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys
sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 4 valandas.

Klijų tepimas

Klijai tepami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir profiliuojami
(jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką pridėti plytelę ir gerai prispausti (prispaustos plytelės sąlyčio su klijais
paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus).
Jeigu plytelės klojamos ant grindų ar lauke, rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės
paviršių.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 24 valandų, kai
priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio – kai
visiškai užpildoma erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės
apačios lygumo.
Mentės
dantukų
dydis
(mm)

Klijuojamojo
sluoksnio
storis
(mm)

Klijais
padengus
2/3 plytelės
(kg/m2)

Visiškai
padengus
plytelę
(kg/m²)

mozaika iki 2 × 2 cm

4,0

2,0

2,0

3,0

mažo formato
iki 10 × 10 cm

4,0 – 6,0

3,0

3,0

4,5

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

6,0 - 8,0
6,0 – 8,0

4,0
5,0

4,0
5,0

6,0
7,5

didelio formato nuo
30 × 30 cm

≥ 10,0

10,0

10,0

15,0

Plytelės dydis

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių pridėjimo
– yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų. Jeigu klijų
lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs, būtina
pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Jeigu klijuojamos marmuro plytelės, dėl didelės marmuro įgerties gali
atsirasti laikinų spalvos pokyčių. Klijuojamas marmuras atgauna ankstesnę
spalvą maždaug po 7 dienų, t. y., kai visiškai išdžiūsta.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl
savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Plastikiniai maišeliai po 5 kg, popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 720 kg maišeliais po 5 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir
neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS PLUS MEGA
didelių formatų plytelių modeliuojamieji grindų klijai S1

• savaime sklidūs, storasluoksniai 4–20 mm
• didelis elastingumas ir sukibimas, atsparumas deformacijai S1
• idealiai užpildo erdvę po plytelėmis
• sudėtingiems pagrindams – OSB plokštėms, senoms plytelėms,
mozaikinio betono dangoms
• terasoms, balkonams, grindų šildymo sistemoms

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

PN-EN 12004
ATITINKA STANDARTĄ
PN-EN 12002

in

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Du viename – išlygina pagrindą ir klijuoja plyteles. Tai storasluoksniai grindų klijai (sluoksnio
storis iki 2 cm), nereikia lieti papildomo išlyginamojo sluoksnio.
Rekomenduojami klijuoti dangoms, naudojamoms sudėtingomis sąlygomis – dėl nestandartinio pagrindo ar neigiamo aplinkos veiksnių poveikio.
Idealiai tinka deformacijų veikiamoms dangoms – didelis elastingumas puikiai kompensuoja įtempimus:
• šiluminius – balkonų, terasų, šildomų grindų,
• mechaninius – medinių perdangų, WODER E, WODER W arba WODER DUO tipo elastingos
hidroizoliacijos.
Leidžia tvirtinti plyteles ant sudėtingų paviršių – pvz., OSB plokščių, mozaikinio betono,
„plyteles ant plytelių“, taip pat ant stipriai prigludusių bitumo (vietoje parketo), klijų (vietoje
PVC plytelių) sluoksnių ir pan.
Leidžia profiliuoti nedidelį klijų sluoksnio nuolydį – galimybė gauti plastišką klijų konsistenciją
ir plačios storio ribos leidžia padaryti nedidelius nuolydžius.

ATLAS PLUS MEGA – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, skaldos ir
specialiai parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – anksčiau minėti sudėtingi arba deformuojami pagrindai bei
cementinės bei anhidritinės grindys.
Klijuojamų plytelių rūšis – vidutinio ir didelio formato; vidutinės ir mažos įgerties:
keraminės (terakota, akmens keramika, klinkeris), cemento, akmens ir pan

z Savybės
Užpildo visą erdvę po plytele – nesusidaro po ja oro ertmių, kuriose galėtų kauptis vanduo
(dėl šąlančio vandens plytelės atšoka).
Užtikrina visišką labai didelių formatų plytelių atramą – plytelės netrūkinėja smūgiuojant
ar spaudžiant.
Palengvina plytelių lyginimą – įpylus nurodytą didžiausią vandens kiekį, gaunama pusiau
skysta klijų konsistencija, kuri padeda išlyginti dangą.
Ypač elastingi – atsparumas deformacijai S1 – leistinas sustingusių klijų išlinkimas nuo
2,5 iki 5 mm.
Geresnis sukibimas – faktinis sukibimas su betoniniu pagrindu norminėmis sąlygomis yra 2
N/mm2 (mažiausias reikalaujamas sukibimas pagal standartą yra 1 N/mm2).
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai klijai
užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,55 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

0,21÷0,24 l/1 kg
5,25÷6,00 l/25 kg

Min. / maks. klijų storis

4 mm / 20 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Naudingumo trukmė

maždaug 4 valandos

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Koregavimo trukmė

maždaug 10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C2ES1 klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 1024.
10

EN 12004:2007

Pagerintų parametrų, ilgesnės tinkamumo trukmės cementiniai
modeliuojamieji klijai (C2ES1)
pradinis
Sukibimas
tempiant

po šiluminio sendinimo
panardinus vandenyje

C2ES1
≥ 1,0 N/mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų
Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių
Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1:2008

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
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C2ES1
≥ 0,5 N / mm²
A2fl – s1
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z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – be balų,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes,
nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką; dumbliais, grybeliais ir pan. padengtą pagrindą
būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu,
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė,
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys
sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 4 valandas.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio/ 1 m2/ 1 mm klijų storio.
Priklauso nuo pagrindo ir plytelės apačios lygumo.
Plytelės dydis

Mentės dantukų
dydis
(mm)

Klijuojamojo
sluoksnio storis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m²)

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

8,0 - 10,0
su tiesiais
dantukais

ca. 4,0

ca. 6,0

ca. 8,0

ca. 12,0

ca. 15,0

ca. 22,5

ca. 20,0

ca. 30,0

didelio formato
nuo 30 x 30 cm

≥ 10,0 su
pusapvaliais
dantukais

Klijų tepimas

Klijus ant pagrindo tepti glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskleisti ir profiliuoti
dantyta glaistykle, geriausia su pusiau apvaliais dantukais.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką būtina pridėti plytelę ir gerai prispausti. Rekomenduojama ant
pagrindo tepti tiek klijų, kad prispaudus plytelę užpildytų visą erdvę po ja ir liktų numatytas
sluoksnio storis.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 24 valandų, kai
priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių pridėjimo
– yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų. Jeigu klijų
lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs, būtina
pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl
savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys Atnaujinti: 2010-07-06
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ATLAS PLUS EXPRESS
NAUJOVĖ
greitojo rišimo modeliuojamieji klijai S1

• rekomenduojami skubiems remonto darbams
• vaikščioti ir užpildyti siūles galima jau po 4 valandų
• didelis elastingumas ir sukibimas, atsparumas deformacijai S1
• sudėtingiems pagrindams – OSB plokštėms, senoms plytelėms,
mozaikinio betono dangoms
• terasoms, balkonams, grindų šildymo sistemoms

PN-EN 12004
ATITINKA STANDARTĄ
PN-EN 12002

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojami plytelių dangoms, kurios klojamos atliekant trumpalaikį remontą – visur,
kur sudėtinga ar neįmanoma apriboti eismą remontuojamu paviršiumi, pvz., bankuose, parduotuvėse, stotyse, restoranuose, poliklinikose, koridoriuose, komunikaciniuose kanaluose.
ATLAS gaminių rinkinio, skirto dangoms kloti greituoju būdu, elementas – naudojant
greitai džiūstančią emulsiją UNI-GRUNT (džiūvimo trukmė 2 val.), klijus PLUS EXPRESS (rišimo
trukmė 4 val.) ir siūlių užpildą ARTIS (rišimo trukmė 3 val.) grindų danga galima leisti vaikščioti
maždaug po 9 valandų gruntavus pagrindą.
Rekomenduojami klijuoti dangoms, naudojamoms sudėtingomis sąlygomis – dėl
nestandartinio pagrindo ar neigiamo aplinkos veiksnių poveikio.
Idealiai tinka deformacijų veikiamoms dangoms – didelis elastingumas puikiai kompensuoja įtempimus:
• šiluminius – balkonų, terasų, fasadų, židinių, šildomų grindų ir sienų,
• mechaninius – medinių perdangų, gipskartonio plokščių, gipsinių-šilkoplaušo/cementinių
plokščių, WODER E, WODER W ar WODER DUO tipo elastingos hidroizoliacijos.
Leidžia tvirtinti plyteles ant sudėtingų paviršių – pvz., OSB plokščių, mozaikinio betono,
„plyteles ant plytelių“, taip pat ant stipriai prigludusių dažų sluoksnių (pvz., aliejinių dažų), bitumo
(vietoje parketo), klijų (vietoje PVC plytelių) ir pan.

ATLAS PLUS EXPRESS – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, skaldos ir
specialiai parinktų modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – anksčiau minėti sudėtingi ar deformuojami pagrindai, tinkuotos ir netinkuotos blokelių, tuščiavidurių plytų, plytų sienos, cementinės ir anhidritinės grindys.
Klijuojamų plytelių rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato; vidutinės įgerties; keraminės
(glazūra, terakota, klinkeris, akmens keramika, mozaika), cemento, akmens ir pan

z Savybės
Trumpa rišimo trukmė – plytelėmis galima vaikščioti ir siūles galima užpildyti praėjus 4
valandoms, kai plytelės priklijuojamos.
Ypač elastingi – atsparumas deformacijai S1 - leistinas sustingusių klijų išlinkimas nuo 2,5 iki
5 mm.
Geresnis sukibimas – faktinis sukibimas su betoniniu pagrindu norminėmis sąlygomis yra 2,0
N/mm2 (mažiausias reikalaujamas sukibimas pagal standartą yra 1 N/mm2).
Mažesnis slysmas leidžia plyteles klijuoti„nuo viršaus“ – atitinkanti rekomendacijas, optimaliai
parinkta konsistencija ir sluoksnio storis neleidžia klijams tekėti, todėl darbą galima pradėti nuo
sienos viršaus ir išvengti pjaustomų plytelių klijavimo matomose vietose.
Ilgesnė tinkamumo trukmė leidžia plyteles pridėti prie klijų net po 30 minučių, kai
klijai užtepami ant pagrindo – vienu kartu klijus galima tepti ant didesnio paviršiaus ir taip
sumažinti darbų trukmę.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,5 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,35 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,4 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo
mišinio)

apie 0,22 l/1 kg

Min. / maks. klijų storis

2 mm / 5 mm

Klijų paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25 °C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

5,50 l/25 kg

Naudingumo trukmė

maždaug 1 valanda

Tinkamumo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Koregavimo trukmė

maždaug 10 minučių

Grindimis galima vaikščioti

maždaug po 4 valandų

Siūles galima užpildyti

maždaug po 4 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 3 parų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 12004 C2FTE klasės klijų reikalavimus. EB atitikties
deklaracija WE nr 1087.

10

EN 12004:2007

Pagerintų parametrų – mažesnio slysmo ir ilgesnės tinkamumo trukmės
– greitojo rišimo cementiniai klijai (C2FTES1)
pradinis
Sukibimas
tempiant

po šiluminio sendinimo
panardinus vandenyje

C2FTES1
≥ 0,5 N/mm²

po atšaldymo ir atšildymo ciklų
Tinkamumo trukmė – sukibimas, kai tinkamumo
trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių

C2FTES1
≥ 0,5 N/mm²

Slysmas

C2FTES1
≤ 0,5 N/mm

Degumo klasė pagal PN-EN 13501-1:2008
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z Plytelių klijavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai standus ir atitinkamai ilgai brandintas. Brandinimo trukmė yra:
− naujo tinko ir cementinių besiūlių grindų (klojamų iš paruoštų ATLAS skiedinių) ne mažiau
nei 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− anhidritinių besiūlių grindų – ne mažiau nei 2–3 savaitės,
− betoninių pagrindų ne mažiau nei 28 dienos,
• sausas – be balų,
• lygus – didžiausias klijų sluoksnio storis 5 mm,
• nuvalytas – būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti klijų lipnumą, ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, alyvą, tepalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius. Dumbliais, grybeliais
ir pan. padengtą pagrindą būtina nuvalyti ATLAS MYKOS preparatu.
• gruntuotas vienu iš ATLAS preparatų:
− UNI-GRUNT arba UNI-GRUNT PLUS – jeigu pagrindo įgertis yra per didelė,
− GRUNTO-PLAST – kai pagrindo įgertis yra maža ar jį dengia sukibimą mažinantys sluoksniai.

Klijų paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su reikiamu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytus
klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug
per 1 valandą.

Klijų tepimas

Klijai tepami ant pagrindo glotnia plienine glaistykle, paskiau tolygiai paskirstomi ir profiliuojami
(jeigu įmanoma – viena kryptimi) dantyta glaistykle.

Plytelių klijavimas

Ištepti klijai savo savybes išsaugo maždaug 30 minučių (atsižvelgiant į pagrindo ir aplinkos
parametrus). Per tą laiką pridėti plytelę ir gerai prispausti (prispaustos plytelės sąlyčio su klijais
paviršius turėtų būti tolygus ir kiek įmanoma didesnis – ne mažiau nei 2/3 plytelės paviršiaus).
Jeigu plytelės klojamos ant grindų ar lauke, rekomenduojama, kad klijai dengtų visą plytelės
paviršių.

Plytelių padėties koregavimas

Plytelių padėtį galima švelniai koreguoti maždaug 10 minučių, kai ji buvo prispausta.

Siūlių užpildymas ir dangos naudojimas

Siūles užpildyti galima pradėti, kai klijai sustingsta, bet ne anksčiau nei po 4 valandų, kai priklijuojamos plytelės. Skiedinio eksploatacinis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų.

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos: apie 1,5 kg sausojo mišinio / 1 m2 / 1 mm klijų storio – kai
visiškai užpildoma erdvė po plytelėmis. Priklauso nuo pagrindo ir plytelės
apačios lygumo.

Plytelės dydis

Mentės
dantukų dydis
(mm)

Klijuojamojo
sluoksnio storis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m²)

mozaika iki 2 × 2 cm

4,0

2,0

3,0

mažo formato
iki 10 × 10 cm

4,0 – 6,0

3,0

4,5

vidutinio formato
iki 30 × 30 cm

6,0 - 8,0

4,0

6,0

didelio formato
nuo 30 × 30 cm

über 8,0

5,0

7,5

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš klijuojant plytelių nereikia drėkinti.
• Tvirtinant plyteles ant silpnų paviršių, kurių keliamąją galią sunku nustatyti
(pvz., dulkėtų, sunkiai valomų), rekomenduojama išbandyti sukibimą – priklijuoti plytelę ir patikrinti sujungimą po 48 valandų.
• Padidėjęs oro drėgnumas arba žema temperatūra ilgina klijų rišimo trukmę.
• Tinkamumo trukmė – nuo klijų užtepimo ant pagrindo iki plytelių pridėjimo
– yra ribota. Norint patikrinti, ar dar pavyks priklijuoti plyteles, rekomenduojama atlikti bandymą – rankos pirštus prispausti prie užteptų klijų. Jeigu klijų
lieka ant pirštų, plyteles dar galima klijuoti. Jeigu pirštai lieka švarūs, būtina
pašalinti seną klijų sluoksnį ir užtepti naują.
• Prispaudžiant plyteles siūlėse atsirandantį klijų perteklių būtina sistemingai
šalinti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus naudoti klijus. Sunkiai pašalinamus sustingusių klijų likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Dėl
savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba veido apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Klijus vežti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis
sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
ateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir
neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys Atnaujinti: 2010-07-06
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SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTOS
z Siūlių skiedinių klasifikavimas
Siūlių skiediniai klasifikuojami pagal standartą PN-EN 13888 Plytelių siūlių skiediniai. Apibrėžtys ir techniniai reikalavimai.
Pagrindiniai reikalavimai

CG1 – normalaus rišimo
cementiniai skiediniai

CG2 – pagerintų parametrų cementiniai skiediniai su
papildomais reikalavimais (didelis atsparumas dilimui,
sumažinta vandens įgertis)

RG – skiediniai reakcinių dervų pagrindu

SIŪLĖS ATLAS

---

SIŪLIŲ GLAISTAS ARTIS ir ARTIS STYLE
SIŪLIŲ SKIEDINYS
SIŪLIŲ SKIEDINYS – PLATUS
SAVAIME SKLIDUS SIŪLIŲ SKIEDINYS

EPOKSIDINIS SIŪLIŲ GLAISTAS ARTIS

Atsparumas dilimui

≤ 2000 mm3

≤ 1000 mm3

≤ 250 mm3

Atsparumas lenkimui

≥ 3,5 N/mm2

≥ 3,5 N/mm2

≥ 45 N/mm2

Atsparumas gniuždymui

≥ 15 N/mm

≥ 15 N/mm

≥ 30 N/mm2

Susitraukimas

≤ 2mm/m

≤ 2 mm/m

≤ 1,5 mm/m

Vandens įgertis po 30 min.

≤5g

≤2g

---

Vandens įgertis po 240 min.

≤ 10 g

≤5g

≤ 0,1 g

2

2

z Medžiagos sunaudojimas
Apytikrį sausojo skiedinio kg kiekį (z), būtiną tam tikro paviršiaus siūlėms užglaistyti, galima paskaičiuoti pagal formulę:
z=

a1 + a2
·S·b·c·g
a1 · a2

a1 ir a2 – plytelės plotis ir ilgis [m]
S – patalpos plotas [m2]
b – vidutinis siūlės gylis [m]

c – siūlės plotis [m]
g – paruoštos siūlės tankis [kg/m3]
(dėmesio: formulėje neatsižvelgiama į medžiagos nuostolius glaistant dangos siūles)

Atskirų siūlių glaistų tankis [kg / m³]
SIŪLIŲ SKIEDINIO 1 – 6 mm – 1500
SIŪLIŲ SKIEDINIO 4 – 16 mm – 1667
SAVAIME SKLIDAUS SIŪLIŲ SKIEDINIO – 1712
ARTIS ir ARTIS STYLE – 1667
EPOKSIDINIO SIŪLIŲ GLAISTO ARTIS – 1335

z Šiuolaikiškos technologijos, naudojamos ATLAS siūlėms

0 % įgerties – visiškas nelaidumas vandeniui ir atsparumas drėgmės poveikiui
BROKATO EFEKTAS – suteikia siūlei nepakartojamą dekoratyvinę išvaizdą ir paryškina jos grožį; priklauso nuo šviesos
stiprio ir kampo bei siūlės vietos – sienos ar grindų.
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SUDĖTYJE Y

PATVARIO

NĖ
KTERI
GA
ANTIBA
APSAU
YŠKIOS
S, R
S

STOP GR
Y

R
COLO CT
PROTE
LIAI IR DU
BE

MYKOAS
BARJER

M

LAŠELIŲ EFEKTAS – hidrofobiškų molekulių formulė maksimaliai sumažina vandens įgertį, saugo pagrindą nuo drėgmės.

M

LIAI
MB

MIKOBARJERAS – ši sistema saugo siūles nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga ilgam laikui išlieka estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.

S
RA

LVOS
PA

COLOR PROTECT – saugo nuo spalvų pokyčių ir apnašų, siūlės yra atsparesnės nešvarumams, UV spinduliams ir aliejų
bei detergentų poveikiui.

UJIEN
NA IDABRO A
EKULIŲ
OL

ANTIBAKTERINĖ APSAUGA – sidabro nanomolekulių priedai užtikrina siūlių antibakterinę apsaugą. Sidabras dėl savo
antiseptinių savybių naikina kelis šimtus bakterijų ir grybelių, kurie neįgyja atsparumo sidabrui, rūšių.

A ĮGERTIS
AŽ

Ų
LAŠELI S
EFEKTA

0 % ES
ĮGERTI

ATO
BROKTAS
EFEK

SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTELĖS

z ATLAS siūlių skiedinių, silikonų ir apdailos profilių spalvos
SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS PROFILIAI
1

2




















































































1 – SIŪLIŲ SKIEDINYS 1-6 mm
6 – ARTIS 7 – SILIKONAS ARTIS

3

4

SIŪLIŲ GLAISTAI IR SILIKONAS ARTIS

Spalvos

5

6

7

8














































































000 bezbarwny





001 biała
002 magnolia

9

006 banan
007 sahara
008 brzoskwinia
010 róż pastelowy
011 malwa
012 różowa
014 truskawka
016 karmazynowa
017 piaskowa










018 beż pastelowy
019 jasnobeżowa
020 beżowa
021 ceglasta
022 orzech
123 jasnobrązowa








023 brązowa
024 ciemnobrązowa
025 jasnozielona
027 zielona

płomień rubinu




diamentowy podziw
poświata topazu

połysk bursztynu



koralowa impresja
kuszący agat

szmaragdowy zachwyt

028 błękit pastelowy
029 arktyka
030 jasny błękit
031 błękit
032 zomo
033 szarotka








034 jasnoszara
035 szara
136 srebrna







036 ciemnoszara
037 grafit



srebrzystość kryształu

księżycowy pejzaż
głębia onyksu

039 chaber
111 wanilia
117 fioletowa
118 jaśminowa
119 carmel
120 toffi
122 terra
124 ciemne venge

2 – SILTON S
3 – SIŪLIŲ SKIEDINYS PLATUS
4 – SAVAIME SKLIDUS SIŪLIŲ SKIEDINYS
8 – EPOKSIDINIS SKIEDINYS ARTIS
9 – ARTIS STYLE

5 – APDAILOS PROFILIAI
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SIŪLIŲ SKIEDINYS ATLAS (1-6 mm)
smulkios skaldos cementinis siūlių skiedinys
STOP GR
Y

LIAI IR DU
BE

LIAI
MB

• pagerinta formulė
• atsparus grybelių ir pelėsių poveikiui
• keraminėms, akmens keramikos ir akmens plytelėms
• idealiai glotnus
• šildomoms grindims, gipskartonio plokštėms

O
MYKR
AS
BARJE

ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ
EN 13888

siūlės plotis

1-6

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose
– vonios kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, laiptinėse ir pastatų išorėje.
Galima glaistyti deformacijų veikiamas dangas – elastingas – rekomenduojamas stabilioms
medienos imitacijos ir gipskartonio plokštėms, grindų šildymo ir šildymo po tinku sistemoms,
balkonams, terasoms ir fasadams.
Plytelių dangų apdailos sistemos dalis – yra jo spalvas atitinkančių silikonų, apdailos profilių
ir kitų ATLAS siūlių glaistų.

Siūlių skiedinys ATLAS – aukštos kokybės cementinio rišiklio, specialiai atrinktos
smulkios skaldos, dažiklių ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,15 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,45 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,65 kg/dm3
0,30÷0,33 l / 1 kg

Glaistomų elementų rūšis – mažo ir didelio formato keraminės (glazūra, terakota, akmens
keramika), cemento, akmens plytelės, stiklo mozaika.
Plytelių pagrindo rūšis – anksčiau minėtos ir cemento, cemento-kalkių, gipso tinkas,
netinkuotas mūras, cementinės ir anhidritinės grindys, OSB plokštės

z Savybės
PERLENIA EFEKTAS – maksimaliai sumažintas sugeriamumas – gamyboje pritaikyta hidrofobinių molekulių formulė apsaugo pagrindą nuo drėgmės.
MIKOBARJERAS – sistema saugo siūles nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga ilgam
laikui išlieka estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.
Didelis mechaninis atsparumas įtrūkimams, įbrėžimams, dilimui.
Geresnis sukibimas su plytelių briaunomis – stipriai priglunda prie plytelių briaunų,
net esant didelėms dangos deformacijoms; stingstant siūlių glaistui nesusidaro įtrūkimų dėl
susitraukimo.
Leidžia išgauti ypač glotnų paviršių – sudėtyje yra labai smulkios skaldos.
Maža įgertis.
31 spalva – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvas.

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

0,60÷0,66 l / 2 kg
1,50÷1,65 l / 5 kg
3,00÷3,30 l / 10 kg

Min. / maks. siūlės plotis

1 mm / 6 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 2 valandas

Užglaisčius siūles dangą galima valyti

po 10–20 minučių

Vaikščioti leidžiama

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13888:2010 standartą. 2004-10-25 Lenkijos atitikties
deklaracija Nr. 009.
PN - EN 13888:2009
Pagerintų parametrų – didelio atsparumo dilimui ir mažesnės vandens
įgerties – cementinis siūlių glaisto skiedinys.
Klasė

CG2 WA

Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 15 N/mm2

Susitraukimas

≤ 2 mm/m

Atsparumas dilimui

≤ 1000 mm2

Vandens įgertis

– po 30 min.
– po 240 min.

≤2g
≤5g

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas
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z Dangų siūlių glaistymas
Pagrindo paruošimas

Tarpus tarp plytelių būtina gerai nuvalyti. Tarpai turėtų būti vienodo gylio – klojant plyteles būtina iš jų sistemingai šalinti klijų perteklių. Siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, ne
anksčiau nei po 24 valandų, kai paklojamos plytelės. Jeigu naudojami ATLAS MIG arba PROGRES
EXPRESS klijai, siūles galima pradėti glaistyti jau po 4 valandų. Prieš pradedant glaistyti plytelių
paviršių nuvalyti drėgna kempine ir šiek tiek sudrėkinti pačias siūles (ypač jeigu klijai visiškai
išdžiūvę arba, atliekant remontą, senų siūlių vietose).

Siūlių skiedinio paruošimas

Pakuotės turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijoms pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa konsistencija. Maišyti galima rankiniu arba
mechaniniu būdu. Masė tinkama naudoti po 5 minučių, kai pakartotinai išmaišoma. Paruoštą
masę būtina sunaudoti maždaug per 2 valandas.

Siūlių glaistymas

Masę būtina giliai ir gerai įsprausti į tarpus gumine glaistykle. Mentę braukti įstrižai plytelių
briaunos, laikant ją 45° kampu su dangos paviršiumi.

Valymas ir priežiūra

Dangą galima pradėti valyti, kai siūlių glaistas šiek tiek sustingsta, t. y. po 10–20 minučių.
Naudoti drėgnas, kietas kempines su didesnėmis poromis. Ne mažiau kaip pirmas 3 dienas
stingstantis skiedinys negali būti veikiamas kritulių, žemos temperatūros (žemiau +5°C) ir didelio
oro drėgnumo. Siūlių glaistą būtina saugoti, kad pernelyg smarkiai nedžiūtų. Norint užtikrinti
optimalias skiedinio džiūvimo sąlygas būtina kelias pirmas dienas šviežias siūles laikyti drėgnas,
pvz., paviršių drėkinti arba plauti švariu vandeniu. Tikroji siūlių glaisto spalva atsiranda išdžiuvus,
maždaug po 2–3 dienų.

Dangos naudojimas

Vaikščioti leidžiama praėjus maždaug 24 valandoms, kai užglaistoma. Siekiant apriboti siūlių
glaisto įgertį ir padidinti jo atsparumą nešvarumams rekomenduojama (visiškai jam išdžiuvus,
t. y. maždaug po 2 savaičių) naudoti apsauginę priemonę ATLAS DELFIN.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio, naudojamų plytelių rūšies
ir matmenų.
Plytelių dydis
(cm)

Siūlės plotis
(cm)

Sąnaudos
(kg/m2)

Mozaika

2,0

ca. 0,80

10 × 10

3,0

ca. 0,44

15 × 15

3,0

ca. 0,50

20 × 25

3,0

ca. 0,38

30 × 30

3,0

ca. 0,38

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš glaistant visą dangą būtina atlikti bandomąjį glaistymą su nedideliu
fragmentu (geriausia naudoti plytelių atliekas) ir atlikti kontrolinį valymą
glaisto poveikiui naudojamų plytelių rūšiai nustatyti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų, rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio siūlių glaistą.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Įpylus netinkamą vandens kiekį skiediniui paruošti gali pablogėti skiedinio
parametrai ir atsirasti spalvos pokyčių.
• Jeigu skiriasi siūlių gylis ar pernelyg anksti nuplovus dangą, siūlių glaisto
paviršiuje gali susidaryti netolygaus atspalvio efektas.
• Ypatingose dangos vietose (išoriniuose ir vidiniuose, kompensaciniuose
kampuose) esančioms siūlėms naudoti apdailos juostas, pvz., ATLAS
apdailos profilius, arba užpildyti elastingomis medžiagomis, pvz., silikonu
ATLAS SILTON S.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus jau
sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo
būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos
priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo
trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio
masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Folijos pakuotės: 2 kg, 5 kg
Popierinės pakuotės: 10 x 2 kg arba 4 x 5 kg
Paletė: 36 popierinės pakuotės – 720 kg
Popieriniai maišai: 10 kg (tik baltos ir pikos spalvos)
Paletė: 1000 kg maišuose po 10 kg
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Aktuali nuo: 2011-11-10
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SIŪLIŲ SKIEDINYS ATLAS – PLATUS (4–16 mm)
stambios skaldos cementinis siūlių skiedinys
STOP GR
Y

LIAI IR DU
BE

LIAI
MB

• keraminėms, akmens keramikos ir akmens plytelėms
• plytų, blokelių ir stiklo blokelių
mūro konstrukcijų siūlėms užpildyti
• cokoliams, aptvarams, komunikaciniams kanalams
• ypač atsparus įbrėžimams ir įtrūkimams

O
MYKR
AS
BARJE

ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ
EN 13888

siūlės plotis

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirtas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose – ypač pastatų
išorėje, taip pat vonios kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, laiptinėse.
Rekomenduojamas didelių plytelių dangoms – cokoliams, aptvarams, smulkiems architektūros objektams, komunikaciniams kanalams ir pan.
Plytų, blokelių ir stiklo blokelių mūro konstrukcijų siūlėms užpildyti.
Siūlių glaistą galima padaryti elastingesnį ir išplėsti jo taikymo ribas – pridėjus ELASTINGOS
EMULSIJOS ATLAS, galima glaistyti balkonų, terasų, fasadų, šildomų sienų ar grindų dangas.
Plytelių dangų apdailos sistemos dalis – yra jo spalvas atitinkančių ATLAS silikonų, apdailos
profilių ir kitų siūlių glaistų.

Siūlių glaisto skiedinys ATLAS – aukštos kokybės cementinio rišiklio, specialiai
atrinktos skaldos, dažiklių ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,5 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,75 kg/dm3
0,25 l / 1 kg

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

Glaistomų elementų rūšis – mažo ir didelio formato keraminės (glazūra, terakota,
akmens keramika, plytos, tuščiavidurės plytos), cemento, betono, akmens plytelės ir
stiklo blokeliai.
Plytelių pagrindo rūšis – cemento, cemento-kalkių, gipso tinkas, netinkuotas mūras,
cementinės ir anhidritinės grindys

z Savybės
MIKOBARJERAS – ši sistema saugo siūlių glaistą nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga
ilgam laikui išlieka estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.
Geresnis sukibimas su plytelių kraštais – stipriai priglunda prie plytelių kraštų, net esant didelėms dangos deformacijoms; glaistui stingstant nesusidaro įtrūkimų dėl susitraukimo.
Sudėtyje yra stambios skaldos – siūlės paviršius yra natūralios išvaizdos, dera su cemento,
akmens ir pan. plytelėmis.
Didelis mechaninis atsparumas įtrūkimams, įbrėžimams, dilimui.
Maža vandens įgertis.
7 spalvos – balta, smėlio, plytų, tamsiai ruda, pilka, tamsiai pilka, grafito – atitinka ATLAS
siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvas.

apie 1,25 l/5 kg
apie 6,25 l/25 kg

Min. / maks. siūlės plotis

4 mm / 16 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 2 valandas

Valyti leidžiama

po 10–20 minučių

Vaikščioti leidžiama

maždaug po 24 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13888:2010 standartą. 2004-10-11 Lenkijos atitikties
deklaracija Nr. 031.
PN - EN 13888:2009
Pagerintų parametrų – didelio atsparumo dilimui ir mažesnės vandens
įgerties – cementinis siūlių glaisto skiedinys.
Klasė

CG2 WA

Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 15 N/mm2

Susitraukimas

≤ 2 mm/m

Atsparumas dilimui

≤ 1000 mm2

Vandens įgertis

– po 30 min.
– po 240 min.

≤2g
≤5g

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir radiacinės higienos pažymėjimas
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z Dangų siūlių glaistymas
Pagrindo paruošimas

Prieš pradedant glaistyti nuo siūlių būtina gerai nuvalyti dulkes ir įvairiausius nešvarumus. Tarpai
tarp plytelių turėtų būti vienodo gylio, todėl klojant plyteles būtina iš jų sistemingai šalinti klijų
perteklių. Dangos siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, kurie buvo naudojami
plytelėms klijuoti – ne anksčiau nei po 24 valandų. Jeigu naudojami ATLAS MIG arba PROGRES
EXPRESS klijai, plytelių siūles galima pradėti glaistyti jau po 4 valandų. Prieš pradedant glaistyti
plytelių paviršių nuvalyti drėgna kempine ir šiek tiek sudrėkinti pačias siūles (ypač jeigu klijai
visiškai išdžiūvę arba, atliekant remontą, senų siūlių vietose).

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio, naudojamų plytelių rūšies ir
matmenų.
Plytelių dydis
(cm)

Siūlės plotis
(cm)

Sąnaudos
(kg/m2)

45 × 45

4,0

apie 0,57

60 × 60

5,0

apie 0,60

Siūlių skiedinio paruošimas

Pakuotės turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijoms pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa konsistencija. Maišyti galima rankiniu arba
mechaniniu būdu. Masė tinkama naudoti po 5 minučių, kai pakartotinai išmaišoma. Jeigu
dedama ELASTINGOS EMULSIJOS, skiedinį suberti į emulsijos vandens tirpalą santykiu 10 kg
mišinio 1 kg emulsijos tirpalui ir 1,7 litro vandens. Toliau elgtis, kaip nurodyta anksčiau. Kiekvienu
atveju paruoštą skiedinį būtina sunaudoti maždaug per 2 valandas.

Siūlių glaistymas

Masę būtina giliai ir gerai įsprausti į siūles gumine glaistykle. Glaistyklę braukti įstrižai plytelių
briaunos, laikant ją 45° kampu su dangos paviršiumi.

Valymas ir priežiūra

Dangą galima pradėti valyti, kai siūlių glaistas šiek tiek sustingsta, t. y. po 10–20 minučių.
Naudoti drėgnas, kietas kempines su didesnėmis poromis. Ne mažiau kaip pirmas 3 dienas
stingstantis skiedinys negali būti veikiamas kritulių, žemos temperatūros (žemiau +5°C) ir didelio
drėgnumo oro. Siūlių glaistą būtina saugoti, kad pernelyg smarkiai nedžiūtų. Norint užtikrinti
optimalias skiedinio džiūvimo sąlygas būtina kelias pirmas dienas šviežias siūles laikyti drėgnas,
pvz., paviršių drėkinti arba plauti švariu vandeniu. Tikroji siūlių glaisto spalva išryškėja išdžiuvus,
maždaug po 2–3 dienų.

Dangos naudojimas

Vaikščioti leidžiama praėjus maždaug 24 valandoms, kai užglaistoma. Siekiant apriboti siūlių
glaisto įgertį ir padidinti jo atsparumą nešvarumams rekomenduojama (visiškai jam išdžiuvus,
t. y. maždaug po 2 savaičių) naudoti apsauginę priemonę ATLAS DELFIN.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš glaistant visą dangą būtina atlikti bandomąjį glaistymą su nedideliu
fragmentu (geriausia naudoti plytelių atliekas) ir atlikti kontrolinį valymą
glaisto poveikiui naudojamų plytelių rūšiai nustatyti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio siūlių glaistą.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Įpylus netinkamą vandens kiekį skiediniui paruošti, gali pablogėti skiedinio
parametrai ir atsirasti spalvos pokyčių.
• Jeigu skiriasi siūlių gylis ar pernelyg anksti nuplovus dangą, siūlių glaisto
paviršiuje gali susidaryti netolygaus atspalvio efektas.
• Ypatingose dangos vietose (išoriniuose ir vidiniuose, kompensaciniuose
kampuose) esančioms siūlėms naudoti apdailos juostas, pvz., ATLAS
apdailos profilius, arba užpildyti elastingomis medžiagomis, pvz., silikonu
ATLAS SILTON S.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus jau
sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo
būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos
priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo
trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio
masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai pakai po 5 kg, popieriniai maišai po 25 kg.
Padėklas: 1000 kg maišeliais po 5 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-10

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS SILTON S
sanitarinis silikonas
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• atsparus grybelių ir pelėsių poveikiui
• dušo kabinoms, praustuvams, klozetams ir virtuvės baldams sandarinti
• atsparus UV spinduliams ir detergentų poveikiui
• stiprus sukibimas

O
MYKR
AS
BARJE

siūlės plotis

4-25

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirtas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose – vonios kambariuose, virtuvėse, pirtyse, skalbyklose, koridoriuose, laiptinėse.
Rekomenduojamas patalpos dangų ir įrangos sandūroms sandarinti – apie dušo kabinas,
dušo padėklus, vonios kambario baldų ir įrangos sujungimus, praustuvus, klozetus, vonias,
virtuvės stalviršius ir kriaukles.
Rekomenduojamas naudoti terasoms, balkonams, fasadams – patvariai ir veiksmingai
sandarina aplinkos veiksnių veikiamus sujungimus.
Gali būti naudojamas dangų kampinių plytelių ir kompensacinėms siūlėms užpildyti.

ATLAS SILTON S – tai sandariklis silikoninio elastomero pagrindu.

Užpildomų elementų rūšis – keraminės, akmens keramikos ir klinkerio plytelės, sanitarinė
keramika, impregnuota mediena, stiklas, porcelianas, anoduotas aliuminis, nerūdijantis
plienas, emaliuoti paviršiai ir pan

z Savybės
MIKOBARJERAS – ši sistema saugo siūlių glaistą nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga
ilgam laikui išlieka estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.
Visą laiką elastingas – išsaugoja aukštą elastingumą visą eksploatavimo laikotarpį, stingsta
nesusitraukdamas, leidžia užpildyti stabilių medienos imitacijos ir gipskartonio plytelių,
grindų šildymo ir šildymo po tinku sistemų dangas.
Siūlėms suteikia estetišką išvaizdą ir patvarias spalvas – yra atsparus UV spinduliams,
senėjimo procesams ir valiklių poveikiui.
Sukuria idealiai glotnų paviršių.
Ypač atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +180°C.
Plytelių dangų apdailos sistemos dalis – kartu su ATLAS siūlių glaistais, silikonais ir apdailos
profiliais sudaro vientisą spalvinį plytelių dangų apdailos gaminių komplektą.
32 spalva – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvas.
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Kietinimo sistema

acetatinė

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5° C iki +40°C

Atsparumas temperatūrai sustingus

nuo -50°C iki +180°C

Siūlės gylis

daugiausia 14 mm

Siūlės plotis

4–25 mm

Apdorojimo trukmė

maždaug iki 15 min.

Vaikščioti leidžiama

maždaug po 3 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTELĖS

z Užpildymas silikonu
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir gerai nuvalytas – pašalintos dulkės, nešvarumai ir kiti teršalai, galintys susilpninti sukibimą. Paviršius, esančius greta silikonu užpildomų vietų, būtina
apsaugoti dažymo juosta.

Sandarinimas

Prieš naudojant silikoną būtina atsukti kamštelį ir nupjauti antgalį. Paskiau vėl užsukti kamštelį ir
įpjauti jį, geriausia kampu, per plotį, atitinkantį siūlės dydį. Taip paruoštą balioną įdėti į pistoletą
silikonui dozuoti. Silikoną spausti tolygiai, leisti į siūles šiek tiek perteklinį kiekį, ištisai – nepalikti
tuščių tarpų. Silikono paviršių būtina profiliuoti maždaug per 5 minutes ir galutinai išlyginti
specialia mentele ar kitu įrankiu, sudrėkintu vandeniu su nedideliu kiekiu muilo ar indų ploviklio. Rekomenduojama siūles formuoti taip, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti. Iš karto, kai tik
išlyginamos siūlės, pašalinti sandarinamų elementų apsauginę dažymo juostą.

Dangos naudojimas

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas praėjus maždaug 3 valandoms, kai užglaistoma. Visiška
užglaistyto paviršiaus apkrova leidžiama maždaug po 24 valandų.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio. Sąnaudų pavyzdžiai dažniausiai
naudojamais atvejais pateikiami toliau lentelėje – kiek metrų siūlės galima
užpildyti vienu balionu.
Siūlės plotis
(mm)

Siūlės gylis
(mm)

Sąnaudos
(lm/ 280 ml)

4,0

6,0

ca. 11,0

6,0

6,0

ca. 7,5

8,0

6,0

ca. 5,5

z Svarbi papildoma informacija
• Sanitarinio silikono nenaudoti akvariumams, veidrodžiams ir paviršiams, kurie
tiesiogiai gali liestis su maistu ar geriamuoju vandeniu, klijuoti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio silikoną.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Norint išvengti, kad silikonas nepriliptų prie tarpo dugno ir užtikrinti, kad
būtų užpildoma tik erdvė tarp tarpo šoninių sienelių, rekomenduojama
naudoti poliuretano putų kompensacinę virvę.
• Bet kokius silikono nešvarumus sistemingai šalinti lako benzinu. Silikonui
sustingus, tokius nešvarumus galima pašalinti tik mechaniškai.
• Saugoti nuo vaikų. Stingstant silikonui trumpą laiką išsiskiria nedidelis kiekis
acto rūgšties, kuri gali dirginti kvėpavimo takus ir odą. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Silikoną vežti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose pakuotėse, sausomis sąlygomis, nuo + 5°C iki +25°C temperatūroje. Gaminio tinkamumo
naudoti laikotarpis yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos
ant pakuotės.

z Pakuotės
Plastikiniai balionai: 280 ml.
Kartoninės dėžės po 6 arba 12 vienetų (priklausomai nuo spalvos).
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2011-04-06
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• ryškios ir patvarios spalvos ilgus metus
• greitojo rišimo, ypač elastingas
• antibakterinės apsaugos sistema
• atsparus grybelių ir pelėsių poveikiui
• maksimaliai sumažinta vandens įgertis

PATVARIO

SIŪLIŲ SKIEDINYS ATLAS ARTIS (1-25 mm)
smulkios skaldos siūlių skiedinys

ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ
EN 13888

z Keturios inovacinės technologijos

z Techniniai duomenys

ANTIBAKTERINĖ APSAUGA – sidabro priedų pavidalu – sidabras dėl savo antiseptinių
savybių naikina kelis šimtus bakterijų ir grybelių, kurie neįgyja atsparumo jam, rūšių; sidabras
ilgą laiką išsaugoja siūlių glaistą švarų ir spalvotą; siūlių glaisto sudėtyje esantis sidabras yra
draugiškas aplinkai, netoksiškas ir nekenkia žmonėms.

Siūlių glaisto skiedinys ATLAS – aukštos kokybės cementinio rišiklio, specialiai
atrinktos skaldos, dažiklių ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

COLOR PROTECT – sustiprina spalvos patvarumą – saugo nuo spalvos pokyčių ir apnašų
(siūlių glaistas gaminamas kalcio aliuminato cemento pagrindu), padidina atsparumą nešvarumams, UV spinduliams ir aliejų bei detergentų poveikiui; vientisas spalvas užtikrina nepaprastai
vienalytė masė ir tolygus pigmentų pasklidimas.
MIKOBARJERAS – saugo nuo grybelių, pelėsių ir dumblių – todėl danga ilgam laikui išlieka
estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.
LAŠELIŲ EFEKTAS – maksimaliai sumažina vandens įgertį – hidrofobiškų molekulių formulė
saugo pagrindą nuo drėgmės.

z Paskirtis
Skirtas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose – vonios
kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, laiptinėse ir pan.
Galima glaistyti dangas, kuriomis vyksta didelis pėsčiųjų eismas – yra ypač atsparus
įtrūkimams, įbrėžimams ir dilimui – skiedinį rekomenduojama naudoti prekybos centruose,
kino teatruose, muziejuose, stotyse ir pan.
Galima glaistyti deformacijų veikiamas dangas – ypač elastingas – rekomenduojamas
stabilioms medienos imitacijos ir gipskartonio plokštėms, grindų šildymo ir šildymo po tinku
sistemoms, balkonams, terasoms ir fasadams.
ARTIS serijos – plytelių dangų apdailos gaminių dalis – yra skiedinio spalvas atitinkančių ATLAS
SILIKONO, EPOKSIDINIO SIŪLIŲ GLAISTO, SIŪLIŲ GLAISTO STYLE IR APDAILOS PROFILIŲ.

Glaistomų elementų rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato keraminės (glazūra, terakota,
akmens keramika, mozaika), akmens plytelės, stiklo mozaika.
Pagrindo rūšis – anksčiau nurodyti ir cemento-kalkių tinkas, cementiniai arba anhidritiniai
grindų pagrindai

z Savybės
Leidžia išgauti ypač glotnų paviršių – sudėtyje yra labai smulkios skaldos.
Trumpa stingimo trukmė – nedidelis pėsčiųjų eismas galimas jau po 3 valandų, todėl galima
daug greičiau galutinai nuvalyti dangą ir greičiau atiduoti ją naudoti; kartu su UNI-GRUNTU ir ATLAS
MIG ar PROGRES EXPRESS klijais sudaro greitojo dangų paruošimo gaminių komplektą.
Ypač atsparus temperatūrai nuo -30°C iki +80°C.
31 spalva – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvas.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,2 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,5 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,65 kg/dm3
0,20÷0,23 l / 1 kg

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

0,40÷0,46 l / 2 kg
1,00÷1,15 l / 5 kg

Min. / maks. siūlės plotis

1 mm / 25 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +35 °C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys tinkamas naudoti

30–40 minučių

Pradinis plovimas leidžiamas

maždaug po 30 minučių

Galutinis plovimas leidžiamas

maždaug po 3 valandų

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas

maždaug po 3 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13888:2010 standartą. 2007-03-01 Lenkijos atitikties
deklaracija Nr. 093.
PN - EN 13888:2009
Pagerintų parametrų – didelio atsparumo dilimui ir mažesnės vandens
įgerties – cementinis siūlių glaisto skiedinys.
Klasė

CG2 WA

Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 15 N/mm2

Susitraukimas

≤ 2 mm/m

Atsparumas dilimui

≤ 1000 mm2

Vandens įgertis:

≤2g
≤5g

– po 30 min.
– po 240 min.

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Dangų siūlių glaistymas
Pagrindo paruošimas

Tarpus tarp plytelių būtina gerai nuvalyti. Tarpai turėtų būti vienodo gylio – klojant plyteles
būtina iš tarpų sistemingai šalinti klijų perteklių. Siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus
klijams, ne anksčiau nei po 24 valandų, kai paklojamos plytelės. Jeigu naudojami ATLAS MIG
arba PROGRES EXPRESS klijai, siūles galima pradėti glaistyti jau po 4 valandų. Prieš pradedant
glaistyti plytelių paviršių nuvalyti drėgna kempine ir šiek tiek sudrėkinti pačias siūles (ypač jeigu
klijai visiškai išdžiūvę arba, atliekant remontą, senų siūlių vietose).

Siūlių skiedinio paruošimas

Pakuotės turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijoms pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa konsistencija. Maišyti galima rankiniu arba
mechaniniu būdu. Masė tinkama naudoti po 5 minučių, kai pakartotinai išmaišoma. Paruoštą
skiedinį būtina sunaudoti maždaug per 30–40 minučių. Į vieną kartą paruoštą skiedinį vėliau
negalima pilti vandens.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio, naudojamų plytelių rūšies ir
matmenų.
Plytelių dydis
(mm)

Siūlės plotis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m2)

Mozaika

2,0

apie 0,8

100 × 100

3,0

apie 0,6

150 × 150

3,0

apie 0,5

200 × 250

3,0

apie 0,4

300 × 300

3,0

apie 0,3

Siūlių glaistymas

Masę būtina giliai ir gerai įsprausti į siūles gumine glaistykle. Glaistyklę braukti įstrižai plytelių
briaunos, laikant ją 45° kampu su dangos paviršiumi.

Valymas

Valoma dviem etapais: pradinis ir galutinis plovimas. Pradinis plovimas. Šiek tiek sustingus
siūlių glaistui (kai jis pasidaro matinis – maždaug po 30 minučių) visą paviršių nuplauti drėgna
kempine. Ryškių spalvų siūles reikia papildomai gerai sudrėkinti vandeniu ir palikti, kad išdžiūtų.
Pradžioje spalva gali šiek tiek kisti, bet tai nėra gaminio defektas, kuris nelemia galutinio efekto.
Galutinis plovimas. Plauti leidžiama maždaug po 3 valandų. Paviršių reikia dar kartą nuplauti
drėgna kempine.

Dangos naudojimas

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas praėjus maždaug 3 valandoms, kai užglaistoma. Visiška
užglaistyto paviršiaus apkrova leidžiama maždaug po 24 valandų.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš glaistant visą dangą būtina atlikti bandomąjį glaistymą su nedideliu
fragmentu (geriausia naudoti plytelių atliekas) ir atlikti kontrolinį valymą
glaisto poveikiui naudojamų plytelių rūšiai nustatyti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam
paviršiui naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio
siūlių glaistą.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl
skiriasi jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos
rūšies gaminio atspalvį .
• Siūlių glaistą būtina saugoti, kad pernelyg smarkiai nedžiūtų.
• Tikroji siūlių glaisto spalva išryškėja išdžiuvus, maždaug po 2–3 dienų.
• Bent pirmas 3 dienas stingstantis skiedinys negali būti veikiamas kritulių,
žemos temperatūros (žemiau +5°C) ir didelio drėgnumo oro.
• Ypatingose dangos vietose (išoriniuose ir vidiniuose, kompensaciniuose
kampuose) esančioms siūlėms naudoti apdailos juostas, pvz., ATLAS
apdailos profilius, arba užpildyti elastingomis medžiagomis, pvz., silikonu
ATLAS ARTIS.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus
jau sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis
ir kvėpavimo takus. Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Su
vandeniu sumaišytas skiedinį yra šiek tiek šarminis. Rekomenduojama
mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones. Elgtis
kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišeliuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Skiedinio laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 24 mėnesiai nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Plastikiniai maišeliai: 2 kg, 5 kg.
Popieriniai pakai: 10 x 2 kg arba 4 x 5 kg.
Padėklas: 36 pakai – 720 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-10
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• su brokato efektu
• ryškios ir patvarios spalvos ilgus metus
• maksimaliai sumažinta vandens įgertis
• atsparus grybelių ir pelėsių poveikiui
• ypač elastingas

PATVARIO

SIŪLIŲ SKIEDINYS ATLAS ARTIS STYLE (2-25 mm) naujiena
dekoratyvinis siūlių skiedinys
R
COLO CT
PROTE

A ĮGERTIS
AŽ

IŲ
LAŠELAS
EFEKT

ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ
EN 13888

2-25

z Keturios inovacinės technologijos

z Techniniai duomenys

ANTIBAKTERINĖ APSAUGA – sidabro priedų pavidalu – sidabras dėl savo antiseptinių
savybių naikina kelis šimtus bakterijų ir grybelių, kurie neįgyja atsparumo jam, rūšių; sidabras
ilgą laiką išsaugoja siūlių glaistą švarų ir spalvotą; siūlių glaisto sudėtyje esantis sidabras yra
draugiškas aplinkai, netoksiškas ir nekenkia žmonėms.

ATLAS ARTIS STYLE – aukštos kokybės cementinio rišiklio, specialiai atrinktos
skaldos, dažiklių ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

COLOR PROTECT – sustiprina spalvos patvarumą – saugo nuo spalvos pokyčių ir apnašų
(siūlių glaistas gaminamas kalcio aliuminato cemento pagrindu), padidina atsparumą nešvarumams, UV spinduliams ir aliejų bei detergentų poveikiui; vientisas spalvas užtikrina nepaprastai
vienalytė masė ir tolygus pigmentų pasklidimas.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,2 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,55 kg/dm3
0,20÷0,23 l / 1 kg

MIKOBARJERAS – saugo nuo grybelių, pelėsių ir dumblių – todėl danga ilgam laikui išlieka
estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.

Maišymo proporcijos (vandens/sausojo mišinio)

LAŠELIŲ EFEKTAS – maksimaliai sumažina vandens įgertį – hidrofobiškų molekulių formulė
saugo pagrindą nuo drėgmės.

Min. / maks. siūlės plotis

2 mm / 25 mm

z Paskirtis

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +35 °C

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys tinkamas naudoti

30–40 minučių

Pradinis plovimas leidžiamas

maždaug po 30 minučių

Galutinis plovimas leidžiamas

maždaug po 3 valandų

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas

maždaug po 3 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

Skirtas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose – vonios
kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, laiptinėse ir pan.
Puikia dera su stiklo ir keramikos mozaika, stiklo blokeliais ir metalizuotomis
plytelėmis.
Galima glaistyti deformacijų veikiamas dangas – ypač elastingas – rekomenduojamas
stabilioms medienos imitacijos ir gipskartonio plokštėms, grindų šildymo ir šildymo po tinku
sistemoms.
ARTIS serijos – plytelių dangų apdailos gaminių dalis – yra skiedinio spalvas atitinkančių
ATLAS SILIKONO, EPOKSIDINIO SIŪLIŲ GLAISTO, SIŪLIŲ GLAISTO ARTIS IR APDAILOS PROFILIŲ.

Glaistomų elementų rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato anksčiau minėtos ir keraminės
(glazūra, terakota, akmens keramika, mozaika), akmens plytelės, stiklo mozaika.
Pagrindo rūšis – anksčiau nurodyti ir cemento-kalkių tinkas, cementinės arba anhidritinės
juodgrindės

0,40÷0,46 l / 2 kg

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13888:2010 CG2 WA standartą. 2008-08-29 Lenkijos
atitikties deklaracija Nr. 093.
PN - EN 13888:2009

z Savybės
Brokato yra visoje siūlių glaisto masėje – todėl brokato efektas visada puikiai matomas.
Leidžia išgauti ypač glotnų paviršių – sudėtyje yra labai smulkios skaldos.
Trumpa stingimo trukmė – nedidelis pėsčiųjų eismas galimas jau po 3 valandų, todėl galima
daug greičiau galutinai nuvalyti dangą ir greičiau atiduoti ją naudoti; kartu su UNI-GRUNTU ir ATLAS
MIG ar PROGRES EXPRESS klijais sudaro greitojo dangų paruošimo gaminių komplektą.
10 spalvinių kompozicijų – ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos profilių spalvų
pagrindu.

Pagerintų parametrų – didelio atsparumo dilimui ir mažesnės vandens
įgerties – cementinis siūlių glaisto skiedinys.
Klasė

CG2 WA

Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 15 N/mm2

Susitraukimas

≤ 2 mm/m

Atsparumas dilimui

≤ 1000 mm2

Vandens įgertis:

≤2g
≤5g

– po 30 min.
– po 240 min.

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Plytelių siūlių užpildymas
Pagrindo paruošimas

Prieš pradedant glaistyti nuo siūlių būtina gerai nuvalyti dulkes ir įvairiausius nešvarumus. Tarpai
tarp plytelių turėtų būti vienodo gylio, todėl klojant plyteles būtina iš tarpų sistemingai šalinti
klijų perteklių. Dangos siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, kurie buvo naudojami
plytelėms klijuoti – ne anksčiau nei po 24 valandų. Jeigu naudojami ATLAS MIG arba PROGRES
EXPRESS klijai, plytelių siūles galima pradėti glaistyti jau po 4 valandų. Prieš pradedant glaistyti
plytelių paviršių nuvalyti drėgna kempine ir šiek tiek sudrėkinti pačias siūles (ypač jeigu klijai
visiškai išdžiūvę arba, atliekant remontą, senų siūlių vietose).

Siūlių skiedinio paruošimas

Pakuotės turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijoms pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa konsistencija. Maišyti galima rankiniu arba
mechaniniu būdu. Masė tinkama naudoti po 5 minučių, kai pakartotinai išmaišoma. Paruoštą
skiedinį būtina sunaudoti maždaug per 30–40 minučių. Į vieną kartą paruoštą skiedinį vėliau
negalima pilti vandens.

Siūlių glaistymas

Skiedinį įleisti giliai ir sandariai į siūlę gumine glaistykle ar mentele. Perteklių nubraukti
įstrižai plytelių briaunai. Siūlės paruošiamos naudoti trimis etapais: pradinis plovimas,
galutinis plovimas ir sausasis valymas.
1. Pradinis plovimas. Šiek tiek sustingus siūlių glaistui (kai jis pasidaro matinis – maždaug po
30 minučių) visą paviršių nuplauti drėgna kempine. Ryškių spalvų siūles reikia papildomai gerai
sudrėkinti vandeniu ir palikti, kad išdžiūtų. Pradžioje spalva gali šiek tiek kisti, bet tai nėra gaminio
defektas. Plaunant šiek tiek nuplaunamas brokatas, bet tai nelemia gautinio efekto.
2. Galutinis plovimas. Galutinį plovimą leidžiama atlikti maždaug po 3 valandų. Paviršių reikia
pakartotinai nuplauti drėgna kempine.
3. Sausasis valymas. Kad brokato efektas būtų vientisas, visiškai sustingus siūlių glaistui, reikia
papildomai siūles nušveisti sausu skudurėliu.

Dangos naudojimas

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas praėjus maždaug 3 valandoms užglaisčius. Visiška užglaistyto
paviršiaus apkrova leidžiama maždaug po 24 valandų.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio, naudojamų plytelių rūšies ir
matmenų.
Plytelių dydis
(mm)

Siūlės plotis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m2)

Mozaika

2,0

apie 0,8

100 × 100

3,0

apie 0,6

150 × 150

3,0

apie 0,5

200 × 250

3,0

apie 0,4

300 × 300

3,0

apie 0,3

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš glaistant visą dangą būtina atlikti bandomąjį glaistymą su nedideliu
fragmentu (geriausia naudoti plytelių atliekas) ir atlikti kontrolinį valymą
glaisto poveikiui naudojamų plytelių rūšiai nustatyti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio siūlių glaistą.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Siūlių glaistą būtina saugoti, kad pernelyg smarkiai nedžiūtų.
• Tikroji siūlių glaisto spalva išryškėja išdžiuvus, maždaug po 2–3 dienų.
• Ypatingose dangos vietose (išoriniuose ir vidiniuose, kompensaciniuose
kampuose) esančioms siūlėms naudoti apdailos juostas, pvz., ATLAS
apdailos profilius, arba užpildyti elastingomis medžiagomis, pvz., silikonu
ATLAS ARTIS.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus
jau sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.
• Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Su vandeniu sumaišytas skiedinį yra šiek tiek šarminis. Rekomenduojama mūvėti
apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišeliuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio
laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje
gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Plastikiniai maišeliai: 2 kg.
Kartoniniai pakai: 10 × 2 kg.
Padėklas: 36 pakai (720 kg).
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-10
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EPOKSIDINIS siūlių SKIEDINYS ATLAS ARTIS
dvikomponentis siūlių skiedinys
(1–6 mm sienoms ir 1–10 mm grindims)
PATVARIO

YŠKIOS
S, R
S

LVOS
PA

• ryškios ir patvarios spalvos ilgus metus
• nepraleidžia vandens
• atsparus rūgščių, riebalų, sulčių ir padažų dėmėms
• virtuvėms, garažams, skalbykloms ir katilinėms
• baseinams ir dušo kabinoms

0% S
IE
ĮGERT

LIAI IR DU
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LIAI
MB

STOP GR
Y

R
COLO CT
PROTE

O
MYKR
AS
BARJE

ATITINKA EUROPOS
STANDARTĄ

siūlės plotis

1-10

z Trys inovacinės technologijos

z Techniniai duomenys

COLOR PROTECT – sustiprina spalvos patvarumą – saugo nuo spalvos pokyčių ir apnašų,
padidina atsparumą nešvarumams, UV spinduliams ir aliejų bei detergentų poveikiui; vientisas
spalvas užtikrina nepaprastai vienalytė masė ir tolygus pigmentų pasklidimas.

EPOKSIDINIS SIŪLIŲ GLAISTAS ATLAS ARTIS – dvikomponentis gaminys,
kurį sudaro A ir B komponentai, kuriuos prieš naudojant reikia sumaišyti. A
komponentas – tai epoksidinės dervos ir specialiai atrinktų skaldos, užpildų,
dažiklių bei modifikuojamųjų ir dekoratyvinių priedų mišinys. B komponentas
– tai aukštos kokybės epoksidinių dervų poliamido kietiklis.

0 % įgerties – visiškai nepraleidžia vandens ir yra atsparus drėgmės poveikiui – leidžia
gauti labai patvarias siūles.
MIKOBARJERAS – saugo nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga ilgam laikui išlieka
estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.

Tankis sumaišius komponentus

apie 1,35 kg/dm3

z Paskirtis

Min. / maks. sienos siūlių plotis

1 mm / 6 mm

Rekomenduojama naudoti dažnai teršiamoms ir plaunamoms dangoms –lengva palaikyti
švarą – idealiai tinka virtuvės stalviršiams, parduotuvėms, garažams, katilinėms ir pan.
Galima glaistyti siūles baseinuose, dušo kabinose, skalbyklose – yra atsparus vandeniui
ir biologiniams veiksniams.
Gali būti naudojamas glaistyti terasų, balkonų, fasadų dangų siūles – palyginti su cementiniais siūlių glaistais, riboja galimybę sudrėkti pagrindui po kritulių veikiamomis dangomis.
Galima klijuoti keramines plyteles.
ARTIS serijos – plytelių dangų apdailos gaminių dalis – yra skiedinio spalvas atitinkančių
ATLAS silikono, cementinių siūlių glaistų ARTIS ir ARTIS STYLE bei apdailos profilių.

Min. / maks. grindų siūlių plotis

1 mm / 10 mm

Siūlių glaisto paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +10 °C iki +25 °C

Atsparumas temperatūrai

nuo -30 °C iki +90 °C

A komponento maišymo trukmė

maždaug 3 minutės

Pirmojo masės maišymo trukmė

maždaug 3 minutės

Brandinimo trukmė

maždaug 5 minutės

Antrojo masės maišymo trukmė

maždaug 1 minutė

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 45 minutes

Valymas

daugiausia 10–20 minučių

Vaikščioti leidžiama

maždaug 24 valandos

Visiškas mechaninis atsparumas pasiekiamas

po 3 dienų

Visiškas cheminis atsparumas pasiekiamas

po 7 dienų

Pagrindų rūšis – įprasti mineraliniai pagrindai, stabilios medienos imitacijos ir gipskartonio
plokštės, grindų ar sienų šildymo sistemų pagrindai.
Glaistomų elementų rūšis – mažo, vidutinio ir didelio formato keraminės (glazūra,
terakota, akmens keramika), akmens (natūralus akmuo ir aglomeratai) plytelės, mozaika
(keraminė ir stiklo), klinkeris

z Savybės
Didelis cheminis atsparumas – rūgštims, agresyviems veiksniams, stipriems valikliams; idealiai
tinka nuotekų valykloms, tvartams, pieninėms, skerdykloms, plovykloms, akumuliatorinėms,
alaus, vyno darykloms, pilstymo cechams, laboratorijoms ir pan.
Nesusitraukia.
Labai didelis mechaninis atsparumas – sudaro ypač kietą siūlę, rekomenduojamą intensyviai naudojamoms vietoms; atsparus dilimui, įbrėžimams, įtrūkimams ir aukštos bei žemos
temperatūros poveikiui.
5 spalvos – balta, šviesi smėlio, smėlio, ruda, pilka, atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir
apdailos profilių spalvas.

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13888:2010 standartą. 2008-03-18 Lenkijos atitikties
deklaracija Nr. 05/084.
PN - EN 13888:2009
Keraminių plytelių siūlių glaisto skiedinys reakcinių dervų pagrindu.
Klasė

RG

Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 30 N/mm2

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po
atšaldymo bei atšildymo ciklų

≥ 45 N/mm2

Susitraukimas

≤ 1,5 mm/m

Vandens įgertis po 240 min.

≤ 0,1 g

Atsparumas dilimui

≤ 250 mm3

Gaminiui suteiktas Lenkijos higienos instituto leidimas.
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z Plytelių siūlių užpildymas
Pagrindo paruošimas

Prieš pradedant glaistyti nuo siūlių būtina gerai nuvalyti dulkes ir įvairiausius nešvarumus.
Tarpai tarp plytelių turėtų būti vienodo gylio, todėl klojant plyteles būtina iš tarpų sistemingai
šalinti klijų perteklių. Dangos siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, kurie buvo
naudojami plytelėms klijuoti – ne anksčiau nei po 24 valandų. Jeigu naudojami ATLAS MIG
arba PROGRES EXPRESS klijai, plytelių siūles galima pradėti glaistyti jau po 4 valandų. Prieš
glaistant plyteles ir siūles būtina nuvalyti drėgna kempine. Glaistyti galima pradėti visiškai
joms išdžiūvus.

Siūlių skiedinio paruošimas

Epoksidinis siūlių glaistas – tai dviejų komponentų: masės (A) ir kietiklio (B) rinkinys tinkamomis
maišyti proporcijomis. Visus darbus, susijusius su siūlių glaisto paruošimu ir naudojimu, būtina
atlikti esant nuo + 10 °C iki +25 °C temperatūrai. Siūlių glaistą būtina pradėti ruošti gerai išmaišius
(apie 3 minutes) masę (A). Paskiau į kibirėlį su mase supilti kietiklį (B) iš butelio. Buteliuką laikyti
vertikaliai į apačią, o kietiklis turėtų laisvai bėgti, kol savaime nutrūks jo srovė. Ant buteliuko
sienelių likęs skystis yra perteklinis, kurio nereikia pilti į masę. Paskiau komponentus maišyti apie
3 minutes. Padaryti maždaug 5 minučių pertrauką ir vėl masę maišyti apie 1 minutę. Išmaišius
gaunama pusiau skysta konsistencija ir vienalytė spalva (mentele būtina patikrinti, ar ant sienelių
ir dugno neliko nesumaišytų dalių). Maišyti lėtųjų apsukų maišikliu (apie 600 aps./min.). Taip
pat rekomenduojama maišant maišiklį judinti aukštyn žemyn. Paruoštą masę būtina sunaudoti
maždaug per 45 minutes. Dėmesio: paruoštos masės nereikia pašildyti kibire su šiltu vandeniu,
kad pasidarytų skystesnė ir būtų patogiau ją tepti.

Siūlių glaistymas

Masę būtina kruopščiai ir giliai įsprausti į tarpus gumine glaistykle. Masės perteklių pašalinti ta
pačia glaistykle, traukiant ją įstrižai, 45° kampu su plytelių briauna. Jeigu glaistant siūles ant sienos,
siūlių glaistas ima šiek tiek tekėti, darbą nutraukti ir pradėti vėl praėjus 5–10 minučių.

Valymas

Glaisto likučius, likusius ant dangos paviršiaus, būtina nedelsiant pašalinti (ne vėliau negu per
20 minučių) kieta kempine, sudrėkinta šaltu vandeniu. Paskiau siūles ir plyteles būtina nuplauti
celiuliozės kempine (geltona), sudrėkinta ir gerai išgręžta. Kempinę būtina dažnai skalauti,
o vandenį dažnai keisti. Jeigu po 24 valandų ant plytelių atsiranda apnašų, pašalinti jas šiltu
vandeniu su nedideliu kiekiu detergento ar spirito.

Dangos naudojimas

Vaikščioti glaistytomis ar priklijuotomis plytelėmis leidžiama po 24 val.

Plytelių klijavimas

Masę užtepti ant pagrindo ir tolygiai paskirstyti dantyta glaistykle su 3 mm dydžio dantukais.
Horizontaliems paviršiams naudoti glaistyklę su daugiausia 6 mm dydžio dantukais. Plytelę
prispausti, nedelsiant pataisyti jos padėtį ir kuo greičiau pašalinti išspaustos masės perteklių.
Visus skiedinio nešvarumus būtina šalinti sistemingai.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio, naudojamų plytelių rūšies ir
matmenų.
Plytelės
matmenys

Siūlės
plotis
(mm)

Siūlės
storis
(mm)

Sąnaudos
glaistant
(kg/m²)

50 × 50

2,0

4,0

apie 0,60

100 × 100

2,0

7,0

apie 0,52

150 × 150

2,0

7,0

apie 0,35

200 × 200

5,0

8,0

apie 0,57

300 × 300

5,0

9,0

apie 0,60

Sąnaudos
klijuojant
(kg/m²)

apie 1,3 – 2,4

z Svarbi papildoma informacija

• Prieš glaistant visą dangą būtina atlikti bandomąjį glaistymą su nedideliu
fragmentu (geriausia naudoti plytelių atliekas) ir atlikti kontrolinį valymą
glaisto poveikiui naudojamų plytelių rūšiai nustatyti.
• Vienam paviršiui naudoti tik tą pačią pagaminimo datą ir partijos numerį
turintį siūlių glaistą.
• Šviežią siūlių glaistą saugoti nuo žemesnės nei +5 °C temperatūros ir kritulių,
kol visiškai sukietės.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Praėjus maždaug 4 valandoms +20 °C temperatūroje siūlių glaisto likučius
galima pašalinti tik mechaniškai.
• Ypatingose dangos vietose (išoriniuose ir vidiniuose, kompensaciniuose
kampuose) esančioms siūlėms naudoti ATLAS apdailos profilius arba užpildyti
elastingomis medžiagomis, pvz., silikonu ATLAS ARTIS.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Vėliau labai sunku nuvalyti
ir galima tai padaryti tik mechaniniu būdu.
• Dirginantis gaminys. Siūlių glaiste yra epoksidinių komponentų. Siūlių
glaisto kietiklis yra šarminis. Dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda.
• PrPPrPeparatas kenkia vandens organizmams; gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
• Laikyti užrakintą ir saugoti nuo vaikų. Patekus ant odos, nedelsiant gerai
nuplauti vandeniu. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti tinkamus
apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido
apsaugos priemones. Nemesti į aplinką. elgtis kaip nurodyta instrukcijoje
ar saugos duomenų lape. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus
blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją – jeigu įmanoma, parodyti etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Laikymo laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo datos, nurodytos ant pakuotės.
Siūlių glaistą vežti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose pakuotėse,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų), nuo +10 °C iki +25 °C
temperatūroje.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirėliai: 2 kg, 5 kg.
Kibirėliuose yra buteliai su B komponentu.
Butelių su B komponentu svoris: 0,23 kg 2 kg kibire ir 0,56 kg 5 kg kibire.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-10
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• ryškios ir patvarios spalvos ilgus metus
• atsparus grybelių ir pelėsių poveikiui
• visą laiką elastingas
• dušo kabinoms, praustuvams
• virtuvės baldams ir pan. bei kompensacijoms daryti

PATVARIO

SILIKONAS ATLAS ARTIS
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siūlės plotis

4-25

z Dvi inovacinės technologijos

z Techniniai duomenys

COLOR PROTECT – pratęsia spalvos patvarumą – saugo nuo spalvų pokyčių ir apnašų, didina
atsparumą nešvarumams, UV spinduliams ir aliejų bei detergentų poveikiui.

Silikonas ATLAS ARTIS – tai sandariklis silikoninio elastomero pagrindu.

MIKOBARJERAS – saugo nuo grybelių, pelėsių ir dumblių, todėl danga ilgam laikui išlieka
estetiška ir palaikomas sveikas patalpos klimatas.

z Paskirtis
Skirtas visų rūšių plytelių dangoms šlapiose, drėgnose ir sausose vietose – vonios
kambariuose, virtuvėse, pirtyse, skalbyklose, koridoriuose, laiptinėse.
Rekomenduojamas patalpos dangų ir įrangos sandūroms sandarinti – apie dušo
kabinas, dušo padėklus, vonios kambario baldų ir įrangos sujungimus, praustuvus, klozetus,
vonias, virtuvės stalviršius ir kriaukles.
Rekomenduojamas naudoti terasoms, balkonams, fasadams – patvariai ir veiksmingai
sandarina aplinkos veiksnių veikiamus sujungimus.
Gali būti naudojamas dangų kampinių plytelių ir kompensacinėms siūlėms užpildyti.
ARTIS serijos – plytelių dangų apdailos gaminių dalis – yra skiedinio spalvas atitinkančių ATLAS SILIKONO, EPOKSIDINIO SIŪLIŲ GLAISTO, SIŪLIŲ GLAISTO STYLE IR APDAILOS PROFILIŲ.
Užpildomų elementų rūšis – keraminės, akmens keramikos ir klinkerio plytelės, sanitarinė
keramika, impregnuota mediena, stiklas, porcelianas, anoduotas aliuminis, nerūdijantis
plienas, emaliuoti paviršiai ir pan.

z Savybės
Visą laiką elastingas – išsaugoja aukštą elastingumą visą eksploatavimo laikotarpį, stingsta
nesusitraukdamas, kompensuoja deformacijas iki 25 % savo pločio; leidžia užpildyti stabilių
medienos imitacijos ir gipskartonio plokščių, grindų šildymo ir šildymo po tinku sistemų
dangų siūles.
Leidžia išgauti idealiai glotnų paviršių.
Ypač atsparus temperatūrai nuo -50 °C iki +180 °C.
32 spalvos – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų, taip pat bespalvio silikono, ir apdailos
profilių spalvas.
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Stingimo sistema

acetatinė

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +40 °C

Atsparumas temperatūrai sustingus

nuo -50 °C iki +180 °C

Siūlės gylis

daugiausia 14 mm

Siūlės plotis

4–25 mm

Apdorojimo trukmė

maždaug iki 15 minučių

Vaikščioti leidžiama

maždaug po 3 valandų

Visiška apkrova leidžiama

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Lenkijos higienos instituto leidimas.
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z Užpildymas silikonu
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir gerai nuvalytas – pašalintos dulkės, nešvarumai ir kiti teršalai, galintys susilpninti sukibimą. Paviršius, esančius greta silikonu užpildomų vietų, būtina
apsaugoti dažymo juosta.

Sandarinimas

Prieš naudojant silikoną būtina atsukti kamštelį ir nupjauti antgalį. Paskiau vėl užsukti kamštelį ir
įpjauti jį, geriausia kampu, per plotį, atitinkantį siūlės dydį. Taip paruoštą balioną įdėti į pistoletą
silikonui dozuoti. Silikoną spausti tolygiai, leisti į siūles šiek tiek perteklinį kiekį, ištisai – nepalikti
tuščių tarpų. Silikono paviršių būtina profiliuoti maždaug per 10–15 minučių ir galutinai išlyginti
specialia mentele ar kitu įrankiu, sudrėkintu vandeniu su nedideliu kiekiu muilo ar indų ploviklio. Rekomenduojama siūles formuoti taip, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti. Iš karto, kai tik
išlyginamos siūlės, pašalinti sandarinamų elementų apsauginę dažymo juostą.

Dangos naudojimas

Nedidelis pėsčiųjų eismas leidžiamas praėjus maždaug 3 valandoms užglaisčius. Visiška užglaistyto
paviršiaus apkrova leidžiama maždaug po 24 valandų.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio ir gylio. Sąnaudų pavyzdžiai dažniausiai
naudojamais atvejais pateikiami toliau lentelėje – kiek metrų siūlės galima
užpildyti vienu balionu.
Siūlės plotis
(mm)

Siūlės gylis
(mm)

Sąnaudos
(lm/ 300 ml)

4,0

6,0

apie 12,0

6,0

6,0

apie 8,0

8,0

6,0

apie 6,0

z Svarbi papildoma informacija
• Silikono nenaudoti akvariumams, veidrodžiams klijuoti ir sujungimams su
teflonu, polietilenu (PE), polipropilenu (PP), betonu, marmuru bei švinu,
cinku, variu ir geležimi sandarinti.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio silikoną.
• Silikonai ir siūlių glaistai gaminami įvairių rūšių rišiklių pagrindu, todėl skiriasi
jų glotnumas ir blizgesys. Šie veiksniai natūraliai formuoja kiekvienos rūšies
gaminio atspalvį .
• Norint išvengti, kad silikonas nepriliptų prie tarpo dugno ir užtikrinti, kad
būtų užpildoma tik erdvė tarp tarpo šoninių sienelių, rekomenduojama
naudoti poliuretano putų kompensacinę virvę.
• Bet kokius silikono nešvarumus šalinti nedelsiant lako benzinu. Silikonui
sustingus, tokius nešvarumus galima pašalinti tik mechaniškai.
• Saugoti nuo vaikų. Kilus kokiems nerimą keliantiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją arba nukentėjusįjį pristatyti į ligoninę, parodyti
preparato pakuotę, etiketę ar saugos duomenų lapą. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Laikymo laikotarpis yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos
ant pakuotės. Medžiagą vežti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose
pakuotėse, sausomis sąlygomis, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

z Pakuotės
Plastikiniai balionai: 300 ml.
Kartoninės dėžės po 12 arba 6 vienetus (priklausomai nuo spalvos).
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-03-10
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ATLAS FUGERO
siūlių atnaujinimo preparatas
• sugrąžina cementinių siūlių spalvą
• sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto
• aukštas padengimo laipsnis
• didelis atsparumas dilimui
• stiprus sukibimas
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sugrąžina cementinių siūlių spalvą – atnaujina ir suvienodina spalvą pakeitusių, užterštų,
išblukusių ar padengtų apnašomis siūlių spalvą.

ATLAS FUGERO gaminamas iš aukštos kokybės polimerinio rišiklio, užpildų
ir modifikuojamųjų priedų. Vidaus ir išorės apdailos elementų dengiamieji
dažai ATLAS FUGERO: didžiausias LOJ (VOC) kiekis gaminyje 31,8 g/l, leistinas
LOJ (VOC) kiekis 130 g/l.

Taisomų siūlių rūšis – cementinės ir akrilinės.
Plytelių, kurių siūlės gali būti taisomos, rūšis – keraminės (glazūra, terakota, akmens
keramika, klinkeris, porceliano mozaika), akmens, cemento

z Savybės
Aukštas padengimo laipsnis – leidžia keisti siūlių spalvą, suteikia joms naują spalvą, nepaisant
ligšiolinės siūlės spalvos sodrumo.
Sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto – sudaro vidinę struktūrą ir užtikrina labai gerą dažomų
paviršių padengimą bei sustiprina sluoksnio patvarumą.
Galima naudoti dalimis – visą tinkamumo naudoti laikotarpį, t. y. 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.
Komplektuojamas – pakuotėje yra atnaujinamoji masė, teptukas ir kempinė plytelėms
valyti.
Labai gerai kimba prie senų siūlių – stipriai priglunda prie dažomų paviršių.
Didelis atsparumas dilimui – gali būti naudojamas grindims, kur vyksta didelis pėsčiųjų
eismas.
3 spalvos – balta, šviesiai pilka ir šviesi smėlio – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos
profilių spalvas.
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Tankis

apie 1,4 kg/dm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Džiūvimo trukmė

maždaug 2 valandos

z Techniniai reikalavimai
Atnaujinimo preparatas nėra priskiriamas statybiniams produktams. Gaminiui
suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.

SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTELĖS

z Siūlių atnaujinimas
Pagrindo paruošimas

Prieš pradedant darbą būtina gerai nuvalyti siūles – pašalinti riebalus ir dulkes, apnašas bei
įvairiausius nešvarumus. Valyti šiais preparatais: ATLAS SZOP (cementinių skiedinių nešvarumams) arba ATLAS SZOP 2000 (gaminių polimerinių dispersijų pagrindu nešvarumams). Jeigu
yra organinės kilmės apnašų (grybelių ar dumblių), būtina naudoti preparatą ATLAS MYKOS.
Panaudojus valiklius, paviršių nuplauti švariu vandeniu ir palikti, kad išdžiūtų. Jeigu atliekant
bandymą, plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių briaunas
tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.

z Sąnaudos
Atnaujinimo preparato sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio, naudojamų
plytelių rūšies ir matmenų.
Plytelės matmenys
(cm)

Siūlės plotis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m2)

Mozaika

2,0

apie 8,0

10 × 10

3,0

apie 12,0

Atnaujinimo preparatas yra paruošta naudoti vienalytė masė. Nemaišyti su kitomis medžiagomis,
neskiesti ir netankinti. Atidarius indą turinį išmaišyti, kad suvienodėtų konsistencija.

15 × 15

3,0

apie 15,0

Dažymas

20 × 25

3,0

apie 15,0

30 × 30

3,0

apie 15,0

Atnaujinimo preparato paruošimas

Atnaujinimo preparatą tepti vieną sykį tolygiai ant sausų siūlių teptuku ar kempine (pridedami
komplekte), šiek tiek užgriebiant už plytelių briaunos. Pakitus siūlių spalvai ar kai siūlės yra šiek
tiek sutrūkinėjusios, gali prireikti užtepti du atnaujinimo preparato sluoksnius.

Valymas

Preparatą nuo plytelių galima valyti tuoj pat ar šiek tiek jam padžiuvus, t. y. maždaug po 30
minučių.

Dangos naudojimas

Paviršių su atnaujintomis siūlėmis galima naudoti maždaug po 12 valandų.

z Svarbi papildoma informacija
• Naudojant atnaujinimo preparatą padidėjusios įgerties plytelės gali keisti
spalvą. Todėl rekomenduojama ant nedidelio, nuošalaus dangos ploto
išbandyti, kaip veikia atnaujinimo preparatas. Jeigu atliekant bandymą,
plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių
briaunas tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio atnaujinimo
preparatą.
• Darbų metu ir pradiniu laikotarpiu, kai užtepamas atnaujinimo preparatas
(maždaug 24 valandas), dažytą paviršių saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų
ir nebūtų veikiamas vandens.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Saugoti nuo vaikų. Toksiškai veikia vandens organizmus. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nemesti į kanalizaciją,
gaminį ir jo pakuotę šalinti saugiai. Nemesti į aplinką. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Atnaujinimo preparatą vežti ir laikyti sandariai uždarytose originaliose pakuotėse, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų), teigiamoje temperatūroje.
Saugoti nuo drėgmės. Tinka naudoti 24 mėnesius nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotės
Komplekte yra plastikinis indas su 250 ml atnaujinimo preparato, teptukas
ir kempinė.
Bendroji pakuotė: 6 vienetai.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06
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APDAILOS PROFILIAI IR JUOSTOS ATLAS
PVC ir aliumininės plytelių apdailos juostos
• vidaus ir išorės kampų apdailos elementai
• saugo dangų kraštus, kad nenuskiltų
• patvariai sujungia dvi plytelių plokštumas
• paslepia pjaustomų plytelių kraštus
z Paskirtis
Saugo dangų kraštus, kad nenuskiltų – pasižymi didesniu mechaniniu atsparumu.
Patvariai sujungia dvi plytelių plokštumas – saugo, kad patalpų kampuose, išilgai angų
briaunų (pvz., durų ir langų), lentynų, stulpų, laiptų pakopų, vonių, dušo padėklų apvadų neatsirastų įtrūkimų (galinčių atsirasti, jeigu naudojami cementiniai skiediniai).
Užbaigia dangą – vietose, kur danga jungiasi su kitais statybos elementais, pvz., durų staktomis,
parketu, apdailos plokštėmis, kilimine danga.
Paslepia pjaustomų plytelių kraštus – suteikia dangai estetišką išvaizdą.
Palengvina priežiūrą ir švaros palaikymą.
Apdailos profiliai kartu su ATLAS siūlių glaistais ir silikonais sudaro dangų siūlių gaminių
spalvinį komplektą.
Naudojimo vieta – vonios kambariai, dušo kabinos, tualetai, virtuvės, prausyklos ir
kitos padidėjusios drėgmės patalpos, balkonai, terasos, fasadai, sienų ar grindų šildymo sistemos

z Savybės
Pagaminti iš neigiamos temperatūros ir UV spindulių poveikiui atsparios medžiagos.
PVC apdailos profiliai yra lankstūs – galima naudoti briaunoms, kurios nėra tiesioji linija.
PVC apdailos profiliai gaminami 20 spalvų – iš dalies atitinka ATLAS siūlių glaistų ir silikonų
spalvas. Gausi PVC apdailos profilių spalvų pasiūla leidžia pagal plytelių spalvą parinkti tinkamą
apdailos juostą.
Aliumininiai apdailos profiliai ir juostos pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu.

z Techniniai duomenys
PVC apdailos profiliai – 2500 mm ilgio 4 rūšių profiliai. Dviejų aukščių profiliai: 7 mm (tinka
naudoti ir 6 mm storio plytelėms) ir 9 mm (rekomenduojami naudoti ir 8 mm storio plytelėms),
kiekvienas dviejų rūšių – vidaus ir išorės.
Anoduoti aliumininiai apdailos profiliai – apsaugai nuo mechaninių pažeidimų, pvz., komunikacinių kanalų slenksčiams ar sienų kampams; 2050 mm ir 2500 mm ilgio bei 8 ir 10 mm
aukščio profiliai (tik išoriniai).
Glazūruotos juostos – anoduotos ir neanoduotos, 2000 mm ir 3000 mm ilgio bei 8 mm ir
10 mm aukščio.

z Techniniai reikalavimai
Apdailos profiliai nėra priskiriami statybiniams produktams.
Suteiktas Lenkijos higienos instituto leidimas
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z Apdailos profilių ir juostų montavimas
Paruošimas

Prieš pradedant darbus būtina parinkti tinkamus apdailos profilius ar glazūruotas
juostas. Profilio aukštis parenkamas taip, kad viršutinė plytelės plokštuma (ją
įklijavus) neišsikištų virš naudojamo profilio.

Montavimas

Apdailos profilius ir juostas tvirtinti klojant dangą. Ant grindų užtepti klijų ir
juostai numatytoje vietoje įleisti montavimo petį. Įspaustą petį būtina užglaistyti
klijais, paskiau atidžiai priklijuoti plytelę, kad tiksliai liestųsi su profiliu (žiūrėti, kad
nesusidarytų tarpai) ir neišsikištų virš profilio. 1–2 mm pločio tarpus (galinčius
susidaryti tarp plytelių ir juostos) galima užpildyti siūlių glaistu.

z Svarbi papildoma informacija
• Apdailos profiliams ir juostoms prižiūrėti ir valyti rekomenduojama naudoti
keraminių dangų priežiūrai skirtas priemones. PVC juostelių atveju nenaudoti
preparatų, kurių sudėtyje yra koncentruotų chloro ar amoniako junginių ir
organinių tirpiklių pagrindu pagamintų preparatų.

z Pakuotės
PVC apdailos profiliai pakuojami paketais po 100 vnt. (išorinės juostos)
arba po 20 vnt. (vidinės juostos), kuriuos sudaro 10 pakuočių, vad. ritiniai,
kurių kiekviename yra 10 vnt. apdailos profilių.
Aliumininės apdailos juostos pakuojamos paketais po 50 vnt. juostų,
kuriuos sudaro 5 pakuotės, vad. ritiniai, kurių kiekviename yra 10 vnt.
apdailos profilių.
Aliumininės apdailos juostos (anoduotos ir neanoduotos) pakuojamos
paketais po 50 vnt. juostų, kuriuos sudaro 5 pakuotės, vad. ritiniai, kurių
kiekviename yra 10 vnt. apdailos juostų.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-07-28

SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTELĖS
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HIDROIZOLIACIJA
z Hidroizoliacija
Hidroizoliacija saugo statybinius elementus nuo ardomojo vandens ir drėgmės poveikio. Jeigu nėra tinkamos izoliacijos, atsiranda pažeidimų, pvz., išplaunamas rišiklis, ardomas betonas ir armatūra, atsiranda įtrūkimų, grybelių ir apnašų. Pagrindams apsaugoti galima naudoti sandarinimo sistemą ATLAS WODER E, vandeniui nelaidų cemento skiedinį ATLAS WODER S arba dvikomponentę hidroizoliaciją ATLAS WODER DUO.

z Šlapiosios ir drėgnosios zonos
Vietos, kurias laikinai veikia drėgmė ir vanduo, vadinamos patalpų drėgnosiomis ir šlapiosiomis zonomis. Tai dažniausia grindys ir sienos
palei dušo kabiną, praustuvą ir vonią. Nustatant šlapiąją zoną priimamą, kad ją sudaro visas grindų paviršius ir dalis sienos iki 10 cm nuo
grindų. Sandarinimas turėtų siekti virš dušo maišytuvo ar galvutės tvirtinimo vietos. Dažnai sandarinama net iki lubų.

z Sandarinimams naudojami priedai
Pažeidžiamiausi ar nesandariausi hidroizoliacijos sluoksniai – tai sienų kampai, sienų ir grindų sujungimai, kompensacijos, paviršiai
apie vamzdžius, nutiestus per pertvaras, ir pan. Norint sutvirtinti šias vietas rekomenduojama naudoti papildomus priedus – SANDARINIMO JUOSTAS, KAMPUS ir ŽIEDUS. Priedai gaminami iš nepaprastai atsparaus plyšimui įstrižinio elastingumo poliesterio, o jų sandarinimo sluoksnis iš termoplastinio elastomero. Priedai naudojami įleidžiant juos į ką tik paklotą hidroizoliacijos ATLAS WODER E ar
ATLAS WODER DUO sluoksnį. Tokiu būdu, išdžiūvus masei, sukuriamas neslėginio vandens barjeras – besiūlė hidroizoliacija, kuri veiksmingai saugo plytelių dangos pagrindą.

šlapioji zona

ne mažiau nei 50 cm

drėgnoji zona

ne
mažiau
nei
50 cm

drėgnoji zona

šlapioji zona

min. 10 cm
šlapioji zona
Šlapiųjų ir drėgnųjų zonų išdėstymas apie vonią ir praustuvus
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drėgnoji zona

drėgnoji zona

ne
mažiau
nei
10 cm

ne
mažiau
nei 25 cm

ne
mažiau
nei 25 cm

šlapioji zona
Šlapiųjų ir drėgnųjų zonų išdėstymas apie dušo kabiną

HIDROIZOLIACIJA

z Hidroizoliacijos medžiagos parinkimas
•••
•

ypač rekomenduojama šiam tikslui
gali būti naudojama šiam tikslui

Medžiagos rūšis

WODER S

WODER E

WODER DUO

WODER W

Naudojimo vieta
Sienos

•••

•••

•••

•••

Grindys

•••

•••

•••

•••

Viduje

•••

•••

•••

•••

Išorėje

•••

•••

•••

Ypatingosios naudojimo sąlygos
Vonių ir virtuvių drėgnosios zonos

•••

•••

•••

Terasos ir balkonai

•••

•••

•••

Baseinai

•••

•••

Vandens rezervuarai

•••

•••

Rūsių pamatai, sienos ir kitos konstrukcijos
žemiau grunto

•••

•••
•••

Neigiamojo spaudimo veikiami paviršiai

Grindų ar sienų šildymo sistemos

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Pagrindo rūšis
Mineralinis – betonas, akytasis betonas,
cemento, kalkių

•••

Gipso tinkas, cementinės
ir anhidritinės grindys

•••
•••

•••

Gipskartonio plokštės

•

•••

•••

OSB plokštės

•

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

•••

•••

Skarda

Izoliacijos rūšis
Lengvoji

•••

Vidutinė

•••

•••

Sunkioji

•••

•••

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS WODER S
vandeniui nelaidus cemento skiedinys
• elastingas, laidus garams
• saugo nuo suslėgto vandens
• galimybė naudoti sandarinimo juostas
• stingsta nesusitraukdamas
• mineraliniams pagrindams
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Saugo pagrindą nuo suslėgto vandens – gali sudaryti vidinį baseinų ir kitų vandens rezervuarų,
kurių vandens stulpo aukštis iki 5 metrų, sandarinimo sluoksnį.
Sudaro vandeniui nelaidų sluoksnį – lengvoji, vidutinė ar sunkioji izoliacija (priklausomai
nuo pakloto sluoksnio storio).
Galimybė suformuoti elastingus kampus ir kitas sandūras – įspaudus į ją ATLAS SANDARINIMO JUOSTAS IR KAMPUS, apsaugomos sienų ir grindų sandūros, sienų susikirtimo kampai
bei vamzdžių prieigos.
Sandarina sienų ir grindų paviršių, vandtiekio ir kanalizacijos vamzdžių prieigas – kartu
su joje įspaustais grindų ir sienų žiedais.
Saugo kritulių ir gruntinio vandens veikiamus pagrindus – balkonus, terasas, fasadus, rūsių
sienas, pamatus ir pan.
Saugo pagrindus nuo pastatų viduje susidarančios drėgmės – šlapiųjų patalpų (vonios
kambarių, pirčių, dušinių, virtuvių, plovyklų) tinką ir grindis, ypač šių patalpų šlapiosiose zonose
– apie dušo kabinas, praustuvus, vonias, kriaukles ir pan.
Rekomenduojamas seniems pastatams – laidumas garams ir nelaidumas vandeniui lemia,
kad skiedinys puikia tinka senoms sudūlėjusioms pertvaroms sandarinti.

ATLAS WODER S – aukštos kokybės cemento, naujausios kartos dervų miltelių,
mineralinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.
apie 1,1 g/cm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,.3 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vandens / sausojo
mišinio), kai tepama glaistykle
Maišymo proporcijos (vandens / sausojo
mišinio), kai tepama teptuku

apie 0,25 l/1 kg
apie 6,.25 l/25 kg
apie 0,35 l/1 kg
apie 8,75 l/25 kg

Min. / maks. sluoksnio storis

1 mm / 3 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Sukibimas

ne mažiau nei 1,2 MPa

z Savybės

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 2 valandas

Geras sukibimas – su įprastais betono pagrindais ne mažiau nei 1,2 MPa.
Stingsta beveik nesusitraukdamas – skiedinio linijinis susitraukimas apribotas iki minimumo
– stingstant neatsiranda cemento skiediniams būdingų įskilimų ir įtrūkimų.
Sudaro paviršinį sandarinimą – sukuria kelių milimetrų storio sluoksnį (būtina jį apsaugoti
nuo mechaninių pažeidimų, pvz., vaikščiojant – būtina pakloti grindis, tinką ir plytelių dangą).
Gali būti naudojamas tiesiogiai po plytelėmis – atstoja tolį ir įprastas plėveles, ant kurių
buvo būtina kloti grindis prieš klijuojant plyteles.

Stingimo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Sandarinamų pagrindų rūšis – mineraliniai, cemento, cemento-kalkių tinkas, grindų
pagrindai, betono, gelžbetonio ir mūryti elementai
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z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Statybos technikos instituto techninis leidimas Nr. AT–15–
5031/2007. 2004-10-11 Lenkijos atitikties sertifikatas Nr. 038.
Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir radiacinės higienos pažymėjimas. Gaminiui suteiktas įmonės gamybos kontrolės
sertifikatas Nr. ITB-0191/Z.

HIDROIZOLIACIJA

z Hidroizoliacijos įrengimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
− lygus ir tvirtas – t. y. patvarus, stabilus ir nuvalytas (pašalintos dulkės, nešvarumai, druskų
apnašos ir silpnai prigludusios pagrindo dalys, senų dažų, aliejų ir kitų medžiagų, galinčių
susilpninti plėvelės sukibimą, likučiai). Pagrindo įtrūkimus ir trūkumus būtina mechaniškai
praplėsti ir užpildyti cemento skiediniu, pvz., ATLAS TEN-10. Dulkančius ir gipso medžiagų
pagrindus būtina nušlifuoti ir nuvalyti. Šviežiai paklotus pagrindus, pvz., tinką ar grindis,
galima sandarinti tik jiems visiškai išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 14 dienų, kaip jie
paklojami,
− sausas – paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs,
− gruntuotas – ypač įsigeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT.

Masės paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų lape) ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Taip paruoštą
masę būtina sunaudoti maždaug per 2 valandas.

Sandarinimas

Skiedinį tepti ant sandarinimo paviršiaus bent dviem sluoksniais. Pirmas sluoksnis tepamas
teptuku, pradedant nuo vietų, kurios bus papildomai sandarinamos ATLAS SANDARINIMO
JUOSTOMIS, KAMPAIS IR ŽIEDAIS. Šie sandarinimo aksesuarai panardinami į ką tik užteptą WODER
S masę. Antras sluoksnis tepamas ant jau sutvirtėjusio, bet dar drėgno pirmojo sluoksnio. Antrą
sluoksnį galima pradėti kloti, kai pirmas sustingsta, bet dar yra drėgnas.

Apdailos darbai

Sustingusį sluoksnį (maždaug po 24 valandų) būtina apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
– pakloti ant jo tinką, grindis ar dangą. Užsandarintus paviršius būtina maždaug 3 dienas saugoti
nuo suslėgto vandens poveikio.

z Sąnaudos
Bendrasis sluoksnio storis turėtų būti parenkamas pagal vandens poveikio
sandarinamam paviršiui sąlygas.
Naudojimo sąlygos

Sluoksnio storis
[mm]

Sąnaudos
[kg/m2]

drėgmė

1,5

apie 2,0

prasiskverbiantis
vanduo

2,0

apie 3,0

vandens rezervuarai

3,0

apie 4,5

z Svarbi papildoma informacija
• ATLAS WODER S naudojamas paviršiniam sandarinimui, o sandarinant patalpų kampus, sienų ir grindų pagrindų sujungimus, instaliacijos vamzdžių
perėjimus, kompensacinius plyšius rekomenduojama naudoti ATLAS WODER
E, ATLAS WODER W sistemą arba hidroizoliaciją ATLAS WODER DUO.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus
sustingusio skiedinio likučius valyti cemento likučių valymo preparatu
ATLAS SZOP.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo
būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos
priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Laikymo
trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio
masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Aktuali nuo: 2012-01-19
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ATLAS WODER E
vandeniui nelaidi elastinga plėvelė
• saugo pagrindą nuo drėgmės
• ypač elastinga
• balkonams ir terasoms
• vonioms kambariams, virtuvėms, rūsiams
• sandarinimo sistemų elementas
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sudaro lengvąją izoliaciją – sandarina vietas, kurių neveikia suslėgtas vanduo (teka laisvai).
Yra sandarinimo sistemos ATLAS WODER E pagrindinė dalis – kartu su UNI-GRUNTU,
sandarinimo juosta ir kitais priedais.
Saugo pagrindus nuo pastatų viduje susidarančios drėgmės – šlapiųjų patalpų (vonios
kambarių, pirčių, dušinių, virtuvių, plovyklų) tinką ir grindis, ypač šių patalpų šlapiosiose zonose
– apie dušo kabinas, praustuvus, vonias, kriaukles ir pan.
Saugo kritulių veikiamus pagrindus – balkonus, terasas ir pan.
Rekomenduojama naudoti ypač drėgmės pažeidžiamų elementų – gipso (plokščių ir tinko)
ir anhidrito, akytojo betono gaminių apsaugai.
Ja galima dengti OSB plokštes ir cinkuotą skardą – paklojus ant jų ATLAS GRUNTO-PLAST
masės kontaktinį sluoksnį.
Galimybė suformuoti elastingus kampus ir kitas sandūras – įspaudus į ją ATLAS SANDARINIMO JUOSTAS IR KAMPUS, apsaugomos sienų ir grindų sandūros, sienų susikirtimo kampai
bei vamzdžių prieigos.
Sandarina paviršius palei sienas ir grindis, apie vandens ir kanalizacijos instaliacijos
perėjimus – įspaudus į ją ATLAS SIENŲ ARBA GRINDŲ ŽIEDUS apsaugomas sienų ir grindų
paviršius prie vamzdžių prieigų.

ATLAS WODER E – paruošta naudoti masė polimerinių dispersijų, užpildų ir
modifikuojamųjų priedų pagrindu.
Gaminio tankis

apie 1,5 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5 °C iki +30 °C

Min. / maks. sluoksnio storis

1 mm / 5 mm

Sukibimas

ne mažiau nei 1,3 MPa

Stingimo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Antrą sluoksnį galima kloti

maždaug po 3 valandų

Apsauginį sluoksnį galima kloti

maždaug po 24 valandų

z Techniniai reikalavimai
Sandarinamų pagrindų rūšis – anksčiau minėti ir cemento, cemento-kalkių, gipso tinkas,
cementinės ir anhidritinės juodgrindės, betono, gelžbetonio ir mūryti plytų, tuščiavidurių
plytų, blokelių elementai, gipskartonio plokštės ir pan

z Savybės
Ypač elastinga – gali būti naudojama ant grindų ir sienų šildymo sistemų bei kitų deformacijų
veikiamų paviršių.
Geras sukibimas – su įprastais betono pagrindais ne mažiau nei 1,3 MPa.
Sudaro paviršinį sandarinimą – sukuria kelių milimetrų storio sluoksnį (būtina jį apsaugoti nuo
mechaninių pažeidimų, pvz., vaikščiojant – būtina pakloti grindis, tinką ir plytelių dangą).
Gali būti naudojama tiesiogiai po plytelėmis – atstoja tolį ir įprastas plėveles, ant kurių buvo
būtina kloti grindis prieš klijuojant plyteles.
Paprasta naudoti – vienkomponentė – prieš naudojant būtina išmaišyti pakuotės turinį; nepaisant, kad kibirėlis atidarytas ir sunaudota tik dalis, likusią dalį galima naudoti visą tinkamumo
naudoti laikotarpį, t. y. 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
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ATLAS WODER E sistemai suteiktas Statybos technikos instituto techninis
leidimas Nr. AT–15–5032/2007. 2004-10-11 Lenkijos atitikties deklaracija Nr.
052. Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas. Gaminiui suteiktas
įmonės gamybos kontrolės sertifikatas Nr. ITB-0191/Z.
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z Hidroizoliacijos įrengimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
− lygus ir tvirtas – t. y. patvarus, stabilus ir nuvalytas (pašalintos dulkės, nešvarumai, druskų
apnašos ir silpnai prigludusios pagrindo dalys, senų dažų, aliejų ir kitų medžiagų, galinčių
susilpninti plėvelės sukibimą, likučiai). Pagrindo įtrūkimus ir trūkumus būtina mechaniškai
praplėsti ir užpildyti cemento skiediniu, pvz., ATLAS TEN-10. Dulkančius ir gipso medžiagų
pagrindus būtina nušlifuoti ir nuvalyti.
− sausas – paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs, tai patvirtinama „plėvelės bandymu“. Ant
maždaug 1 m2 paviršiaus paklojama plastikinė plėvelė. Jeigu po keliolikos valandų vidiniame
plėvelės paviršiuje atsiranda kondensuotų vandens garų, toks pagrindas nėra tinkamas
ATLAS WODER E kloti. Šviežiai paklotus paviršius, pvz., tinką ar grindis, būtina sandarinti,
kai jie visiškai išdžiūsta, bet ne anksčiau nei po 14 dienų, kai jie paklojami.
− gruntuotas – ypač įsigeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT. Plėvelės ir labai glotnių bei mažos įgerties pagrindų sukibimui pagerinti būtina
padengti ATLAS GRUNTO-PLAST mase.

Masės paruošimas

ATLAS WODER E yra paruošta naudoti vienalytė pasta. Nemaišyti su kitomis medžiagomis, neskiesti
ir netankinti. Atidarius kibirėlį jo turinį išmaišyti vientisai konsistencijai gauti (rekomenduojama
naudoti mažų apsukų maišiklį).

Sandarinimas

Plėvelę tepti ant sandarinamo paviršiaus bent dviem sluoksniais. Pirmą sluoksnį tepti teptuku,
pradedant nuo vietų, kuriose papildomai bus naudojamos ATLAS SANDARINIMO JUOSTOMIS,
KAMPAIS IR ŽIEDAIS. Šiuos priedus įleisti į ką tik paklotą WODER E masę. Antrą sluoksnį galima
pradėti kloti visiškai išdžiuvus pirmajam (maždaug po 3 valandų). Kitus sluoksnius galima kloti
teptuku ar plienine glaistykle.

Apdailos darbai

Sustingusį sluoksnį (maždaug po 24 valandų) padengti grindimis, tinku ar danga. Užsandarintus
paviršius būtina saugoti nuo vandens poveikio apie 3 dienas.

z Sąnaudos
Bendrasis sluoksnio storis turėtų būti parenkamas pagal vandens poveikio
sandarinamam paviršiui sąlygas.
Sluoksnio storis
[mm]

Sąnaudos
[kg/m2]

1,5

apie 1,5

2,0

apie 2,0

3,0

apie 3,0

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Išdžiuvusios masės
sunkiai pašalinamus likučius nuvalyti gaminių polimerinių dispersijų pagrindu
valikliu ATLAS SZOP 2000.
• Naudojant saugoti akis ir odą. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją. Preparatas
kenkia vandens organizmams; gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų, nemesti į kanalizaciją. Gaminį
ir pakuotę šalinti saugiai, nemesti į aplinką. Elgtis kaip nurodyta Saugos
duomenų lape.
• Plėvelę vežti ir laikyti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausomis sąlygomis
(geriausia ant padėklų), teigiamoje temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės
ir kad neperkaistų. Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirėliai: 5 kg, 25 kg.
Padėklas: 400 kg kibirėliais po 5 kg, 400 kg kibirėliais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Aktuali nuo: 2012-01-19
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HIDROIZOLIACIJA

ATLAS WODER DUO
dvikomponentė hidroizoliacija
• lengvajai, vidutinei ir sunkiajai izoliacijai
• elastinga, užpildo įbrėžimus ir įtrūkimus
• sudėtyje yra tvirtumą suteikiančių polimerinių pluoštų
• idealiai tinka naudoti po plytelėmis balkonuose, terasose ir baseinuose
• vonioms kambariams, virtuvėms, rūsiams
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sudaro drėgmės ir vandens izoliaciją – lengvoji, vidutinė ar sunkioji izoliacija (priklausomai
nuo pakloto sluoksnio storio).
Apsaugo nuo vandens:
− kurio stulpo aukštis 50 m – vandens rezervuaruose, namų baseinuose (atspari
chloruoto vandens poveikiui, pamatuose),
− infiltracinio, nespūdinio ir spūdinio vandens – pro gruntą besiskverbiančio vandens,
pvz., dėl gausių kritulių,
− neslėginio – laisvai tekančio palijus, plaunant, prausiantis duše, plovyklose, gruntinės
drėgmės pavidalu ir pan.
Saugo kritulių veikiamus plytelių pagrindus – balkonuose, terasose ir pan.
Saugo plytelių pagrindus nuo pastatų viduje susidarančios drėgmės – šlapiųjų patalpų
(vonios kambarių, pirčių, dušinių, virtuvių, plovyklų) tinką ir grindis, ypač šių patalpų šlapiosiose
zonose – apie dušo kabinas, praustuvus, vonias, kriaukles ir pan.
Sudaro požeminių elementų hidroizoliaciją – rūsių sienų ir pamatų, atraminių sienelių ir kitų
statybinių elementų, nuolatos veikiamų gruntinio vandens.
Rekomenduojama apsaugoti elementams, pažeidžiamiems dėl drėgmės poveikio
– gipskartonio plokštėms, akytojo betono ir pan.
Ja galima dengti OSB plokštes ir cinkuotą skardą – nuo skardos nuvalius riebalus ir paklojus
ant OSB plokštės ATLAS GRUNTO-PLAST masės kontaktinį sluoksnį.
Galimybė suformuoti elastingus kampus ir kitas sandūras – įspaudus į ją ATLAS SANDARINIMO JUOSTAS IR KAMPUS, apsaugomos sienų ir grindų sandūros, sienų susikirtimo kampai
bei vamzdžių prieigos.
Sandarina paviršius palei sienas ir grindis, apie vandens ir kanalizacijos instaliacijos
perėjimus – įspaudus į ją ATLAS SIENŲ ARBA GRINDŲ ŽIEDUS, apsaugomas sienų ir grindų
paviršius prie vamzdžių prieigų.

ATLAS WODER DUO – dvikomponentis hidroizoliacijos gaminys cemento, mineralinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų (sausasis mišinys – A komponentas)
ir plastikų vandens dispersijos (emulsija – B komponentas) pagrindu.

Sandarinamų pagrindų rūšis – anksčiau minėti ir cemento, cemento-kalkių tinkas,
cementinės juodgrindės, betono, gelžbetonio ir mūryti plytų, tuščiavidurių plytų, blokelių
elementai, gipskartonio plokštės ir pan

A komponento piltinis tankis

apie 1,55 g/cm3

B komponento tankis

apie 1,04 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +8 °C iki +25 °C

Vieno sluoksnio maks. storis

2 mm

Santykinis pailgėjimas esant didžiausiam
tempiamajam įtempimui

ne mažiau nei 78 %

Atsparumas slėginiam vandeniui

ne mažiau nei 0,5 MPa
(50 m vandens stulpas)

Tinkama naudoti išmaišius komponentus

apie 1 val.

Stingimo trukmė

ne mažiau nei 30 min.

Antrą sluoksnį galima kloti

maždaug po 3 val.

Leidžiama vaikščioti

maždaug po 12 val.

Griovius galima užkasti

maždaug po 72 val.

Apsauginį sluoksnį galima kloti

maždaug po 24 val.

Slėginio vandens apkrova leidžiama

maždaug po 7 dienų

z Techniniai reikalavimai
z Savybės
Elastinga – gali būti naudojama ant grindų ir sienų šildymo sistemų bei kitų deformacijų
veikiamų paviršių.
Užpildo iki 1 mm pločio įbrėžimus ir įtrūkimus.
Sudėtyje yra tvirtumo suteikiančių polimerinių pluoštų – todėl sluoksnis pasidaro dar atsparesnis pažeidimams dėl pagrindo judesių ir ant jo priklijuotos dangos eksploatacinių apkrovų.
Ypač geras sukibimas – faktinis sukibimo su betono pagrindais norminėmis sąlygomis dydis
viršija 1,0 MPa (pagal normatyvus reikalaujama 0,5 MPa).
Sudaro sluoksninį sandarinimą – 2–3 mm storio.
Gali būti naudojama tiesiogiai po plytelėmis – atstoja tolį ir įprastas plėveles, ant kurių buvo
būtina lieti grindis prieš klijuojant plyteles.
Sudėtyje nėra tirpiklių ir kenksmingų medžiagų.
Nesukelia metalinių elementų korozijos.
Sudaro neigiamam vandens spaudimui atsparų sluoksnį.

Gaminys atitinka standarto PN-EN 14891:2009 reikalavimus. 2010-06-24 Lenkijos
atitikties deklaracija Nr. 096.
PN-EN 14891:2009 CM P
Polimerizuotas cemento gaminys, nepraleidžiantis vandens, naudojamas
skystuoju pavidalu, atsparus chloruoto vandens poveikiui
Sukibimas:
- pradinis
- paveikus vandeniui
- po šiluminio sendinimo

≥ 0,5 N/mm2

- po atšaldymo ir atšildymo ciklų
- paveikus kalkiniam vandeniui
- paveikus chloruotam vandeniui
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Nelaidumas vandeniui

Vanduo
neprasiskverbia

Gebėjimas užpildyti įtrūkimus
įprastinėmis sąlygomis

daugiausia 1 mm

HIDROIZOLIACIJA

z Hidroizoliacijos įrengimas
Pagrindo paruošimas

Masės paruošimas

Gaminys gaminamas dviejų komponentų: sausojo mišinio (A komponentas) ir emulsijos (B
komponentas) pavidalu. Komponentai pakuojami į atskiras pakuotes, kurios kartu sudaro paruoštą komplektą tinkamomis maišyti proporcijomis. Medžiaga paruošiama naudoti perpylus į
atitinkamą indą skystąjį komponentą (B) ir paskiau tolygiai pilant sausąjį mišinį (A) ir maišant, kol
gaunama vienalytės konsistencijos ir spalvos masė (maišyti maždaug 2 min.). Maišyti geriausia
mechaniniu būdu naudojant gręžtuvą su maišikliu. Masė tinkama naudoti po 5 minučių, kai
pakartotinai išmaišoma. Masę sunaudoti per 60 minučių. Dėmesio: jeigu numatoma sunaudoti
tik dalį gaminio, masę paruošti laikantis komponentų svorio proporcijų (3 sausojo A komponento
dalys ir 1 B emulsijos dalis).

Sandarinimas

Rekomenduojama masę kloti bent dviem sluoksniais. Pirmą visada kloti teptuku, stipriai įtrinant
į pagrindą, kad užpildytų esamas poras. Darbą pradėti ten, kur papildomai bus naudojamos
ATLAS SANDARINIMO JUOSTOS, KAMPAI ir ŽIEDAI. Šie priedai įleidžiami į šviežiai paklotą masę.
Jeigu reikia, klojant pirmą masės sluoksnį, norint gauti reikiamą darbinę konsistenciją, į paruoštą
masę galima įpilti iki 3 % vandens. Antrą sluoksnį galima pradėti kloti teptuku ar glaistykle,
kai visiškai išdžiūsta pirmasis (maždaug po 3–4 valandų). Panašios technologinės pertraukos
daromos klojant ir kitus sluoksnius. Būtina stengtis, kad klojami sluoksniai būtų vienodo storio
– tai užtikrins optimalias izoliacijos sluoksnio eksploatavimo sąlygas.

Apdailos darbai

Užsandarintus paviršius saugoti maždaug 12 valandų nuo kritulių ir vandens poveikio bei
7 dienas nuo slėginio vandens poveikio. Sustingus susidariusį sluoksnį (maždaug po 24 valandų)
padengti keramine danga. Plytelėms klijuoti galima naudoti keraminių dangų klijus, pvz., ATLAS
POLIMERIZUOTĄ KLIJUOJAMĄJĮ SKIEDINĮ ir PLUS bei PROGRES serijos klijus.

Izoliacijos rūšis

Rekomenduojamas
sluoksnio storis [mm]

Sąnaudos
[kg/m2]

lengvoji izoliacija
(drėgmės)

2,0

apie 3,0

vidutinė izoliacija
(gruntinio vandens)

2,5

apie 3,75

sunkioji izoliacija
(slėginio vandens)

3,0

apie 4,5

z Svarbi papildoma informacija

C O M IN G S O O N • C O M IN G S O O N • C O M IN G S O O N • C O M IN G S O O N

Pagrindas turi būti:
• lygus ir tvirtas – t. y. patvarus, stabilus ir nuvalytas (pašalintos dulkės, nešvarumai, druskų
apnašos ir silpnai prigludusios pagrindo dalys, senų dažų, aliejų, bitumo dangų ir kitų medžiagų, galinčių susilpninti plėvelės sukibimą, likučiai). Didesnius nei 1,0 mm pločio pagrindo
įtrūkimus ir trūkumus būtina mechaniškai praplėsti ir užpildyti cemento skiediniu, pvz., ATLAS
TEN-10 arba MONTER T-5. Dulkančius pagrindus būtina nušlifuoti ir nuvalyti. Netinkuotų sienų
atveju būtina jas mūryti visa siūle.
• subrandintas – šviežiai paklotus pagrindus, pvz., tinką ar grindis, galima sandarinti tik jiems
visiškai išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 14 dienų, kai jie paklojami. Jeigu naudojamas
greitai džiūstantis cementinis gruntas ATLAS POSTAR 20, tolimesnius darbus galima tęsti
po 5–6 dienų.
• sausas – be technologinės ir iš grunto plintančios kapiliarinės drėgmės, išdžiovintas po
kritulių, užliejus ir pan. Prieš pat klojant masę būtina pagrindo paviršių sudrėkinti iki matinės
drėgmės (nepalikti balų).
• gruntuotas – ypač įsigeriančius ar dulkančius paviršius rekomenduojama gruntuoti emulsija
ATLAS UNI-GRUNT. Masės ir labai glotnių bei mažos įgerties pagrindų sukibimui pagerinti
būtina padengti ATLAS GRUNTO-PLAST mase.

z Sąnaudos
Bendrasis sluoksnio storis turėtų būti parenkamas pagal vandens poveikio
sandarinamam paviršiui sąlygas.

• Atskiestas ir stingstantis gaminys yra tirpus vandenyje ir paveikus šalčiui.
Stingstant izoliuotas vietas būtina saugoti nuo kritulių bent 12 valandų.
• Sluoksnį būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, pvz., dėl pėsčiųjų eismo
– būtina ant jo pakloti grindis, tinką ir plytelių dangą, o jeigu izoliuojami
pamatai – būtina bent jau padengti statybine plėvele.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai pašalinamus
sustingusio skiedinio likučius valyti cemento likučių valymo preparatu ATLAS
SZOP arba ATLAS SZOP 2000.
• Dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Saugoti
nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali
mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Patekus į akis, nedelsiant
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos
priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Komponentus vežti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausomis
sąlygomis (geriausia ant padėklų). B komponentą (emulsiją) vežti ir laikyti
teigiamoje temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės ir kad neperkaistų. Tinka
naudoti (A ir B komponentai) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotės
32 kg komplektas: A komponentas – 24 kg popierinis maišas, B komponentas
– 8 kg plastikinis indas.
Padėklas: 24 pakuotės – 1008 kg, 8 kg pakuotės – 480 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Aktuali nuo: 2012-01-19
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ATLAS WODER W
elastinga vienkomponentė hidroizoliacija
• vonioms, virtuvėms, rūsiams
• labai elastinga
• saugo pagrindą nuo drėgmės
• puiki adhezija
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Saugo pagrindą po plytelėmis nuo drėgmės, atsirandančios pastato viduje – tinką ir grindų
sluoksnius drėgnose patalpose (voniose, dušo kabinose, tualetuose, pirtyse, virtuvėse, prausyklose),
ypač drėgnose šių patalpų zonose: dušo kabinų, praustuvų, vonios zonose ir pan.
Rekomenduojama pagrindams, kuriuos nuolat veikianti drėgmė gali pažeisti – gipsiniam
tinkui, gipso plokštėms, anhidritiniams pagrindams, akytam betonui.
Susiformuoja lengvoji izoliacija – izoliuojamos vietos, kur vanduo teka be slėgio.
Galimybė suformuoti elastingus kampus ir kitas sandūras – įspaudus į ją ATLAS SANDARINIMO JUOSTAS IR KAMPUS, apsaugomos sienų ir grindų sandūros, sienų susikirtimo kampai
bei vamzdžių prieigos.
Izoliuoja sienų ir grindų paviršių aplink vandens nuotėkų vamzdžius – įspaudus į ją ATLAS
SIENŲ ARBA GRINDŲ ŽIEDUS, apsaugomas sienų ir grindų paviršius prie vamzdžių prieigų.

Produktas gaminamas paruoštos naudoti masės pavidalu, iš polimerinės
dispersijos, užpildo ir modifikuojančių priedų.

Izoliuojamų pagrindų tipai – cementinis, cementinis-kalkinis ir gipsinis tinkas, cementiniai
ir anhidritiniai grindų sluoksniai, betonas, gelžbetonis, plytos, tuščiavidurės plytos ir blokeliai,
gipso-kartono, OSB plokštės ir t.t.

z Savybės
Labai elastinga – naudojama šildomų grindų ir sienų sistemose, arba ant kitų deformacijos
veikiamų pagrindų.
Puikus sukibimas – su tipiniais betoniniais pagrindais – pvz., sukibimas su betonu yra min.
2,2 MPa.
Sudaro izoliuojantį paviršių – kelių milimetrų sluoksnis (svarbu jo mechaniškai nepažeisti,
pvz. vaikštant), padengtas apsauginiu sluoksniu – tinku arba plytelėmis.
Atsparus atsirandantiems pagrindo įtrūkimams – iki 2,5 mm pločio.
Prieš naudojimą tereikia išmaišyti pakuotės turinį – tai vienkomponentė masė.
Produktą galima naudoti pastoviai 12 mėn. nuo pagaminimo datos – net jei pakuotė
buvo atidaryta ir dalis masės jau panaudota.
Patogi užnešti ant bet kokių savybių pagrindo – lengvai tepasi ant gipso kartono, OSB plokščių,
cemento, gipso, metalo ir PVC pagrindų.
Lengvai kontroliuojamas tepamo sluoksnio storis – tepamas teptuku, voleliu arba nerūdijančio plieno mentele.
Užtepus pirmąjį sluoksnį gaunamas puikus padengimas.
Lengvai įvertinamas tepamo sluoksnio storis ir lygumas – pagal vizualiai matomą spalvos
intensyvumą ir sluoksnio struktūrą masei išdžiūvus.

48

www.atlas.com.pl

Gaminio tankis

apie 1,4 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5°C iki +30 °C

Min. / maks. sluoksnio storis

1 mm / 5 mm

Adhezija

min. 1,0 MPа

Atviras darbo laikas

min. 30 minučių

Džiūvimo laikas

min. 60 minučių

Antrojo sluoksnio tepimas

maždaug po 3 val.

Vaikščiojimas

maždaug po 12 val.

Plytelių klijavimas

maždaug po 24 val.

z Techniniai reikalavimai
Tehniska Atzinība ITB AT-15-7990/2009.
Reģionāla atbilstības deklarācija Nr 103 no 2011-08-16.
Produktam ir Ražošanas Procesa Kontroles Sertifikāts – ITB-0329/Z.

HIDROIZOLIACIJA

z Hidroizoliacijos atlikimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
− lygus ir nešantysis – t.y. tvirtas, stabilus, nuvalytos dulkės, nešvarumai, druskos dėmės,
silpnai su pagrindu sukibę sluoksniai, senų dažų sluoksniai, tepalai ir kitos medžiagos,
mažinančios masės sukibimą su pagrindu. Įtrūkimai ir skylės mechaniškai praplatinamos
ir užpildomos skiediniu, pvz. ATLAS TEN-10. Dulkantys pagrindai, bei pagrindai iš gipsinių
medžiagų nušlifuojami, dulkės susiurbiamos.
− sausas – masė tepama ant pilnai išdžiūvusių pagrindų, galima atlikti bandymą, įrodantį,
kad pagrindas pilnai išdžiūvęs. Plėvele uždengiama maždaug 1 m² pagrindo. Jei 10-20 val.
bėgyje ant vidinės plėvelės pusės pakimba vandens lašeliai, tai pagrindas dar nėra tinkamas
izoliuoti mase ATLAS WODER W. Naujai išlietus pagrindus, pvz. grindų sluoksnį arba tinką
zoliuoti galima tik pilnai išdžiūvus naujam sluoksniui, ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų.
− nugruntuotas – labai sugeriančius pagrindus rekomenduojama gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT. Masės sukibimui pagerinti lygūs, mažo sugeriamumo pagrindai gruntuojami
mase ATLAS GRUNTO-PLAST..

Masės paruošimas

ATLAS WODER W gaminama vienalytės masės pavidalu, paruošta naudoti. Jos negalima maišyti
su kitomis medžiagomis, skiesti arba tirštinti. Prieš naudojant masę būtina permaišyti iki vienalytės
konsistencijos (geriausia suktuvu su maišykle).

Hidroizoliacijos atlikimas

Masė tepama mažiausiai dviem sluoksniais. Pirmasis sluoksnis tepamas teptuku, pradedama
nuo tų vietų, kur bus papildomai naudojami ATLAS JUOSTOS, KAMPAI ir ŽIEDAI. Šie aksesuarai
įspaudžiami į ką tik užteptą ATLAS WODER W masę. Antrasis sluoksnis tepamas tik pilnai
išdžiūvus pirmajam (maždaug po 3 val.). Sekantys sluoksniai tepami teptuku arba nerūdijančio
plieno mentele..

Apdailos darbai

Hidroizoliaciniam sluoksniui išdžiūvus (maždaug po 24 val.), galima kloti tinką, plyteles ar kitas
grindų dangas, svarbu atliekant šiuos darbus nepažeisti hidroizoliacinio sluoksnio. Naujai izoliuotą
paviršių būtina saugoti nuo vandens su spaudimu poveikio maždaug 3 dienas..

z Sąnaudos
Vidutinės sąnaudos dviem sluoksniais priklauso nuo pagrindo sugeriamumo
ir lygumo:.
Sluoksnio storis
[mm]

Sąnaudos
[kg/m2]

1,0

apie 0,9

2,0

apie 1,8

3,0

apie 2,7

4,0

apie 3,6

5,0

apie 4,5

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankiai plaunami švariu vandeniu iš kart baigus darbą. Sunkiai nuplaunami
masės likučiai nuplaunami polimerinius likučius šalinančia priemone ATLAS
SZOP 2000.
• Dirbant naudoti akių ir odos apsaugos priemones. Patekus į akis, būtina
pasikonsultuoti su gydytoju. Produktas neigiamai veikia vandens organizmus, gali sukelti ilgalaikius nepageidaujamus vandens sistemos pakitimus.
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Nemesti į kanalizaciją, o produktą
ir jo pakuotę sunaikinti saugiu būdu. Nemesti į aplinką. Naudoti tik pagal
instrukciją.
• Produktas transportuojamas ir sandėliuojamas sandariai uždarytuose kibiruose, sausomis sąlygomis, pliusinėje temperatūroje, geriausiai ant padėklų.
Saugoti nuo drėgmės ir perkaitimo. Tinkamumo naudoti terminas yra 12
mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotė
Plastikiniai kibirai: 4,5 kg, 10 kg.
Padėklas: 450 kg kibiruose po 4,5 kg; 520 kg kibiruose po 10 kg
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produkto naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų bei
saugumo technikos taisyklių.
Išleidus šį techninį aprašymą visi ankstesni aprašymai anuliuojami.
Aktuali nuo: 2012-01-19
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HIDROIZOLIACIJA

ATLAS SANDARINIMO JUOSTOS,
KAMPAI IR ŽIEDAI
WODER E ir WODER DUO priedai

• kraštams ir kompensacijoms sandarinti
• ypač elastingi
• balkonams ir terasoms
• vonioms kambariams, virtuvėms, rūsiams
• sandarinimo sistemų elementas
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

ATLAS WODER E sandarinimo sistemos elementas – kartu su UNI-GRUNTU ir sandarinimo
plėvele ATLAS WODER E saugo pagrindus nuo vandens ir drėgmės. Gali būti naudojami su
dvikomponente hidroizoliacija ATLAS WODER DUO.
Skirti ypatingoms vietoms sandarinti (įleidžiant į WODER E ar WODER DUO plėvelę).
• SANDARINIMO JUOSTA – 120 mm pločio (vidurinė dalis – 70 mm, perforuotos šoninės
dalys – 25 mm) ir 0,65 mm storio juosta – sienų ir grindų pagrindų kraštams bei kompensaciniams plyšiams.
• SANDARINIMO KAMPAI – iš SANDARINIMO JUOSTOS suformuoti elementai – vidiniams ir
išoriniams patalpų kampams,.
• SIENOS ŽIEDAS 120 × 120 mm - elastingas atraitas vamzdžių perėjimams per sieną
sandarinti,
• GRINDŲ ŽIEDAS 425 × 425 mm - elastingas atraitas grindų nuotekų grotelėms sandarinti.
Saugo pagrindus nuo pastatų viduje susidarančios drėgmės – šlapiųjų patalpų (vonios
kambarių, pirčių, dušinių, virtuvių, plovyklų) tinką ir grindis, ypač šių patalpų šlapiosiose zonose
– apie dušo kabinas, praustuvus, vonias, kriaukles ir pan.
Saugo pagrindus nuo išorėje susidarančios drėgmės – balkonai ir terasos, rūsių sienos ir
pan.
Rekomenduojami elementams, pažeidžiamiems dėl drėgmės poveikio, apsaugoti – gipso
(plokštėms ir tinkui) ir anhidrito gaminiams, akytajam betonui.

Sandarinimo priedai gaminai iš nepaprastai atsparaus plyšimui įstrižinio
elastingumo poliesterio. Vidurinis sandarinimo sluoksnis gaminamas iš ypač
atsparaus termoploastinio elastomero.
Svoris

37,5 g/m

Bendrasis storis

0,65 mm

Didžiausias slėgis

3,30 baro

Atsparumas ozono poveikiui
(DIN 53509, 1 d., ISO 1434-1)

atsparus

Atsparumas vandens slėgiui (1,5 baro)

atsparus

Atsparumas UV spinduliams (200 h)

atsparus

Atsparumas temperatūrai

nuo -30 °C iki +90 °C

z Techniniai reikalavimai
Sandarinamų pagrindų rūšis – mineraliniai, cemento, cemento-kalkių, gipso tinkas,
cementinės ir anhidritinės juodgrindės, betono, gelžbetonio ir mūryti plytų, tuščiavidurių
plytų, blokelių elementai, gipskartonio plokštės ir pan.

z Savybės
Pasižymi dideliu atsparumu – tinklelis gaminamas iš nepaprastai atsparaus plyšimui įstrižinio
elastingumo poliesterio; sandarinimo sluoksnis gaminamas iš ypač atsparaus termoplastinio
elastomero.
Ypač elastingi – turi įstrižinės deformacijos savybių – išsaugo nelaidumą vandeniui net esant
žymioms deformacijoms, todėl idealiai tinka sandarinti du susiliečiančius, bet skirtingai veikiančius
konstrukcinius elementus, pvz., sienų ir grindų kraštus.
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ATLAS WODER E sistemai suteiktas Statybos technikos instituto techninis leidimas Nr. AT–15–5032/2007. Gaminiui suteiktas higienos sertifikatas.

HIDROIZOLIACIJA

z Sistemos priedų montavimas
Pagrindo paruošimas

WODER ar WODER DUO hidroizoliacijos pagrindą būtina paruošti laikantis techninių duomenų
lapuose pateikiamų nurodymų.

Sandarinimas

Priedams tvirtinti skirtas vietas būtina padengti hidroizoliacija WODER E ar WODER DUO. Priedus
būtina įleisti į masę iš karto, kai tik ji paklojama. Apsaugojus visas jautrias vietas, ATLAS WODER
E ar WODER DUO mase padengiamas juostų ir priedų paviršius, taip pat visas sienos paviršius.
Masė klojama dviem sluoksniais. Pirmą sluoksnį visada kloti teptuku ar dažymo voleliu, antrą
– plienine glaistykle, teptuku ar dažymo voleliu. Antrą sluoksnį galima pradėti kloti, kai visiškai
išdžiūsta pirmasis (maždaug po 3 valandų).

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Išdžiuvusios masės
sunkiai pašalinamus likučius nuvalyti gaminių polimerinių dispersijų pagrindu
valikliu ATLAS SZOP 2000.
• Jeigu naudojama ATLAS WODER E plėvelė, saugoti akis ir odą. Patekus į akis,
kreiptis į gydytoją. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• ATLAS WODER DUO – dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Dirgina
kvėpavimo takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Dėl savo būsenos – dulkės
– preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Patekus į akis,
nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus
apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido
apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią
pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.

z Pakuotės
Sandarinimo juosta – 50 m ir 10 m.
Išorinis pilkas kampas – 25 vienetai.
Vidinis pilkas kampas – 25 vienetai.
Sienos žiedas 120 × 120 mm – 25 vienetai.
Grindų žiedas 425 × 425 mm – 10 vienetų.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

ATLAS PLUS serijos modeliuojamieji klijai
Antras sandarinimo sluoksnis
– ATLAS WODER E arba WODER DUO

Pirmas sandarinimo sluoksnis
– ATLAS WODER E arba WODER DUO ir ATLAS juosta
Grunto emulsija – ATLAS UNI-GRUNT
PLYTELIŲ HIDROIZOLIACIJA WODER E ARBA WODER DUO
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GRUNTAI

GRUNTAI
z Gruntavimas
Gruntavimo preparatai skirti užtikrinti paeiliui klojamų sluoksnių tvirtą sukibimą su statybiniu pagrindu. Tinkamo gruntavimo būdo parinkimas daugeliu atveju
yra daugiau nei pusė sėkmės. Grunto rūšį būtina pritaikyti pagal pagrindo rūšį, jo įgertį ir švarumo lygį bei ant pagrindo klojamo sluoksnio pobūdį.

z Pagrindą sutvirtinantys ir jo įgertį reguliuojantys gruntai
Tradicinės grunto emulsijos – ATLS UNI-GRUNT arba ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gaminamos akrilo, vandens dispersijų pagrindu. Dėl didelės skvarbos stipriai prasiskverbia į pagrindo gilį, sustiprina jį ir suvienodina viso gruntuojamo paviršiaus parametrus. Be to, reguliuoja pagrindo įgerties procesą ir saugo, kad ant pagrindo
klojamų sluoksnių, pvz., išlyginamųjų glaistų, plytelių klijuojamų skiedinių, grindų ir pan., nebūtų „ištraukiama“ per daug vandens. Todėl gerina skiedinių rišimą ir
padeda jiems pasiekti numatytus techninius parametrus, ypač sukibimą ir atsparumą.

z Sukibimą gerinantys gruntai
Kai pagrindo sukibimas yra labai silpnas ir pagrindas pasižymi labai maža įgertimi, grunto emulsija gali neužtikrinti reikiamo sukibimo. Tokiems sudėtingiems
pagrindams priskiriami: betonas, mozaikinis betonas, OSB plokštės, sunkiai pašalinami klijų, dažų, rišiklių sluoksniai, keraminės plytelės ir pan. Tokiais atvejais būtina
naudoti ATLAS GRUNTO-PLAST – preparatą, kuris vadinamas adheziniu tilteliu.
• Skaldos funkcija
ATLAS GRUNTO-PLAST sudėtyje yra skaldos, kuri suteikia paviršiui grublėtumo. Pirmiausia grublėtumas palengvina kloti kitus sluoksnius (neslysta klojama
medžiaga), antra – „išplečia“ pagrindo efektyvųjį paviršių – kito sluoksnio sukibimą tiesiog proporcingai lemia kontakto su pagrindu paviršiaus dydis.

• Dervų funkcija

ATLAS GRUNTO-PLAST gaminama dervų, užtikrinančių masei labai gerą sukibimą su pagrindu ir naujai klojamu sluoksniu, pagrindu. Didelis kiekis dervų
saugo naujai klojamą ploną sluoksnį, pvz., išlyginamojo glaisto, nuo spalvos pokyčių iš pagrindo pusės.
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z Grunto parinkimas
•••
•

ypač rekomenduojamas šiam tikslui
gali būti naudojamas šiam tikslui
Grunto pavadinimas

UNI-GRUNT

UNI-GRUNT PLUS

GRUNTO-PLAST

Gruntuojamo pagrindo rūšis
Mineralinis tinkas

•••

Senas betonas

•••

Dujinis ir akytasis betonas

•••

•
•••

•
•••

Žemos įgerties apkalų betonas
Netinkuotas statybinės keramikos mūras
Cementinės ir anhidritinės grindys
Gipskartonio plokštės

•

•••
•

•
•••

•••

•
•••

OSB plokštės

•••

Senos keraminės plytelės

•••

Skarda

•••

Seni rišiklių sluoksniai

•••

Seni PVC plytelių klijų sluoksniai

•••

Medienos imitacijos plokštės
Mozaikinis betonas

•••

•••

•••

•

•

•••

Ant gruntuojamo pagrindo klojamo sluoksnio rūšis
Plytelių dangų klijai

•••

•••

•••

Dažai

•••

Tradicinis mineralinis tinkas

•••

•

Išlyginamasis gipsas

•••

•••

•

•••

•

Hidroizoliacija

•••

•••

•••

Tapetų klijai

•••

Cementinės ir anhidritinės grindys
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ATLAS UNI-GRUNT

greitai džiūstanti grunto emulsija

• įsigeriantiems, imliems pagrindams
• grindims ir juodgrindėms
• klijams, tinkui, išlyginamiesiems glaistams, dažams
• sutvirtina pagrindą
• puiki išeiga

NR. 1 Lenkijoje

*

* dažniausiai naudojamas plytelių gruntas
Research International Pentor

džiūvimo laikas

z Paskirtis
Pagerina skiedinių rišimo sąlygas – padeda skiediniams pasiekti numatytus techninius
parametrus.
Sutvirtina paviršinio gruntavimo mineralinius pagrindus – įsiskverbia į paviršių,
sutvirtina jį ir pagerina jo keliamąją jėgą.
Saugo, kad ant pagrindo klojamo sluoksnio nebūtų „ištraukiama“ per daug vandens – riboja pagrindo įgertį.
Suvienodina viso gruntuojamo paviršiaus įgertį – klojamo sluoksnio rišimo sąlygos
yra panašios, nepaisant vietinių pagrindo parametrų pokyčių.
Sudaro laikiną liejinių apsauginį sluoksnį – gerina liejinio atsparumą dulkėjimui,
palengvina jo valymą (negali būti naudojamas kaip galutinis apdailos sluoksnis).
Pagerina dažų, išlyginamųjų glaistų ir klijų išeigą – užsandarina gruntuojamo pagrindo
struktūrą ir pagerina kitam sluoksniui naudojamų medžiagų išeigą.
Gruntuojamų pagrindų rūšis – įsigeriantys, pernelyg imlūs ir silpni: betonas,
gipskartonio plokštės, gipso, cemento tinkas, įvairių rūšių plytų, tuščiavidurių plytų,
netinkuotos sienos, betono ir anhidrito liejiniai; medienos imitacijos pagrindai.
Apdailos sluoksnio rūšis – plytelių dangos, tinkas, liejiniai, išlyginamieji glaistai,
tapetai, dažai (būtina susipažinti su dažų gamintojo nurodymais), WODER E, WODER
DUO arba WODER S hidroizoliacija

Labai trumpa džiūvimo trukmė – apdailos sluoksnius galima kloti jau po 2 valandų.
Sudėtyje nėra tirpiklių – gaminamas akrilo dervos vandens dispersijos pagrindu.
Nesimuilina naudojant.
Išdžiuvęs yra bespalvis.
Praleidžia vandens garus.
Nedegus – galima naudoti belangėse patalpose.

z Techniniai duomenys
ATLAS UNI-GRUNT – gruntavimo impregnantas, gaminamas aukščiausios kokybės akrilo
vandens dispersijos pagrindu. Tai gruntavimo dažai, turintys rišamųjų savybių: didžiausias
LOJ (VOC) kiekis gaminyje 1,92 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 30 g/l.
Emulsijos tankis

apie 1,0 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Po gruntavimo tolimesnius darbus galima pradėti

po 2 valandų

z Techniniai reikalavimai
Gruntas nėra priskiriamas statybiniams produktams. Gaminiui išduotas Valstybinio
higienos instituto higienos leidimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.

www.atlas.com.pl

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytos dulkės, nešvarumai, aliejai, riebalai
ir vaškas. Visus laisvus, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius
būtina prie naudojant emulsiją pašalinti.

Emulsijos paruošimas

ATLAS UNI-GRUNT gaminamas paruoštos tiesiogiai naudoti emulsijos
pavidalu. Negalima jos maišyti su kitomis medžiagomis ar tankinti.

Gruntavimas

Emulsiją geriausia ant pagrindo tepti neskiestą, vieną kartą, voleliu ar
teptuku, plonu ir tolygiu sluoksniu. Pirmą kartą gruntuojant labai imlius
ir silpnus pagrindus galima naudoti santykiu 1:1 vandeniu praskiestą
emulsiją. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, gruntavimas pakartojamas
neskiesta emulsija.

Paviršiaus naudojimas

Dažyti, klijuoti tapetus, plyteles ir pan. galima pradėti išdžiuvus emulsijai,
t. y. po maždaug 2 valandų, kai ji paklojama.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 0,05–0,2 kg emulsijos 1 m2. Praktikoje sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgerties lygio.

z Savybės
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z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas

z Svarbi papildoma informacija
• Gipso pagrindus prieš dažant būtina gruntuoti, kaip nurodo dažų
gamintojas.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Galimus emulsijos nešvarumus galima nuvalyti preparatu ATLAS
SZOP 2000.
• Saugoti nuo vaikų! Vengti patekimo ant odos ir į akis. Elgtis kaip
nurodyta Saugos duomenų lape.
• Emulsiją vežti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausomis sąlygomis, teigiamoje temperatūroje. Saugoti, kad neperkaistų. Emulsiją
tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant
pakuotės.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg, 5 kg, 10 kg.
Padėklas: 432 kg indais po 1 kg, 540 kg indais po 5 kg, 600 kg indais
po 10 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

GRUNTAI

ATLAS UNI-GRUNT PLUS

Giliosios skvarbos, pagrindą sutvirtinanti emulsija

• pernelyg įsigeriantiems pagrindams
• susilpnėjusiems pagrindams
• grindims ir juodgrindėms
• klijams
• puiki išeiga

NR. 1 Lenkijoje

*

* dažniausiai naudojamas plytelių gruntas
Research International Pentor

džiūvimo laikas

z Paskirtis
Pagerina liejinių ant gruntuoto pagrindo rišimo sąlygas – padeda pasiekti numatytus
techninius parametrus.
Struktūriškai sutvirtina gruntuojamą liejinį – įsiskverbia į jo struktūrą, į kelių milimetrų
gylį, ir pagerina jo kaip pagrindo, ruošiamo naujiems sluoksniams, keliamąją jėgą.
Saugo, kad ant liejinio klojamo sluoksnio nebūtų „ištraukiama“ per daug vandens
– riboja sluoksnio įgertį ir saugo, kad naujo liejinio paviršiuje nesusidarytų pūslės.
Suvienodina viso gruntuojamo paviršiaus įgertį – klojamo sluoksnio rišimo sąlygos
yra panašios, nepaisant vietinių pagrindo parametrų pokyčių.
Sudaro laikiną liejinių apsauginį sluoksnį – gerina liejinio atsparumą dulkėjimui,
palengvina jo valymą (negali būti naudojamas kaip galutinis apdailos sluoksnis).
Pagerina dažų ir liejinių išeigą – užsandarina gruntuojamo pagrindo struktūrą ir
pagerina kitam sluoksniui naudojamų medžiagų išeigą.
Gruntuojamų pagrindų rūšis – įsigeriantys, pernelyg imlūs ir susilpnėję betono ir
anhidrito liejiniai ir pan.
Apdailos sluoksnio rūšis – keraminių ir akmens plytelių dangos, grindys, juodgrindės,
WODER E, WODER DUO arba WODER S hidroizoliacija

z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytos dulkės, nešvarumai, aliejai, riebalai
ir vaškas. Visus laisvus, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius
būtina prie naudojant emulsiją pašalinti.

Emulsijos paruošimas

ATLAS UNI-GRUNT PLUS gaminamas paruoštos tiesiogiai naudoti emulsijos pavidalu. Nemaišyti su kitomis medžiagomis ir netankinti.

Gruntavimas

Emulsiją geriausia ant pagrindo tepti neskiestą, vieną kartą, voleliu ar
teptuku, plonu ir tolygiu sluoksniu.

Paviršiaus naudojimas

Kklijuoti plyteles, lieti juodgrindes ir pan. galima pradėti išdžiuvus emulsijai, t. y. po maždaug 4 valandų, kai ji paklojama.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 0,05–0,2 kg emulsijos 1 m2. Praktikoje sąnaudos
priklauso nuo pagrindo įgerties lygio.

z Svarbi papildoma informacija

z Savybės
Didesnė skvarba – stipriai prasiskverbia liejinio gilyn, todėl veikia ne tik paviršutiniškai.
Labai trumpa džiūvimo trukmė – apdailos sluoksnius galima kloti jau po 4 valandų.
Sudėtyje nėra tirpiklių – gaminamas akrilo dervos vandens dispersijos pagrindu.
Nesimuilina naudojant.
Išdžiuvęs yra bespalvis.
Praleidžia vandens garus.
Nedegus – galima naudoti belangėse patalpose.

z Techniniai duomenys
ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gruntavimo impregnantas, gaminamas aukščiausios kokybės
akrilo vandens dispersijos pagrindu. Tai gruntavimo dažai, turintys rišamųjų savybių:
didžiausias LOJ (VOC) kiekis gaminyje 2.75 g/l, leistinas LOJ (VOC) kiekis 30 g/l.
Emulsijos tankis

apie 1,0 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Po gruntavimo tolimesnius darbus galima pradėti

po 4 valandų

• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Galimus emulsijos nešvarumus galima nuvalyti preparatu ATLAS
SZOP 2000.
• Saugoti nuo vaikų! Vengti patekimo ant odos ir į akis. Elgtis kaip
nurodyta Saugos duomenų lape.
• Emulsiją vežti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausomis
sąlygomis, teigiamoje temperatūroje. Saugoti, kad neperkaistų.
Emulsiją tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg, 5 kg.
Padėklas: 432 kg indais po 1 kg, 540 kg indais po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

z Techniniai reikalavimai
Gruntas nėra priskiriamas statybiniams produktams.
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GRUNTAI

ATLAS GRUNTO-PLAST

sudėtingų pagrindų sukibimo sluoksnis

naujiena

• sutvirtina pagrindą ir padidina sukibimą
• senoms plytelėms, mozaikiniam betonui, sienų dangoms
• glotniam betonui ir OSB plokštėms
• klijams, išlyginamiesiems glaistams, hidroizoliacijai
• sienoms ir grindims (taip pat su šildymo sistemomis)
džiūvimo laikas

z Paskirtis
Tai universalus sudėtingų pagrindų gruntas – gerina klijų, hidroizoliacijos ir glaistų
sukibimą su mažos įgerties, ypač glotniais ar senų PVC klijų ir dažų likučiais padengtais
paviršiais ir pan.
Gerina sukibimą – stipriai priglunda prie pagrindo ir naujai ant jo klojamų sluoksnių.
Riboja pagrindo įgertį – saugo, kad pagrindui nebūtų pernelyg intensyviai perduodamas
vanduo iš šviežiai klojamų klijų, tinko, išlyginamųjų glaistų ir pan.
Palengvina kitų sluoksnių klojimą – grublėtas paviršius redukuoja klojamų medžiagų
„slysmą“.
Saugo naują sluoksnį nuo nepalankaus pagrindo poveikio – sudaro pagrindo ir
naujai klojamo sluoksnio cheminį barjerą, riboja tarpusavio poveikį – riboja pagrindo
spalvos prasiskverbimą ir dėmių susidarymą ant išlyginamojo glaisto apdailos sluoksnio
paviršiaus.
Saugo medinius pagrindus nuo pernelyg didelio sudrėkimo – atsirandančio dėl
kontakto su naujai klojamu šlapiu sluoksniu.

Gruntuojamų pagrindų rūšis – glotnus betonas, senos plytelės, mozaikinis betonas, OSB plokštės, taip pat gipskartonio plokštės, gipso, cemento tinkas, įvairių rūšių
plytų, tuščiavidurių plytų netinkuotos sienos, betono ir anhidrito liejiniai ir medienos
imitacijos pagrindai.
Apdailos sluoksnio rūšis – plytelių klijai, tinkas, liejiniai, išlyginamieji glaistai, WODER
E, WODER DUO arba WODER S hidroizoliacija

z Savybės
Sudėtyje yra skaldos – kadangi žymiai išplečia sluoksnių efektyvųjį paviršių (sudaro
grublėtą paviršių), pagerina sukibimą.
Geras sukibimas – su betonu ne mažiau nei 1 MPa.
Tai baltos spalvos gruntavimo preparatas.

z Techniniai duomenys
ATLAS GRUNTO-PLAST – tai paruošta naudoti masė, gaminama akrilo dervų ir kvarco miltelių pagrindu.
Masės tankis

apie 1,5 g/cm3

Sukibimas su betonu

≥ 1,0 MPa

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Po gruntavimo tolimesnius darbus galima pradėti

po 6 valandų

z Techniniai reikalavimai
Sukibimo sluoksnis nėra priskiriamas statybiniams produktams.
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z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, kiek įmanoma nuvalytos dulkės, nešvarumai,
aliejai, riebalai ir vaškas. Visus laisvus, tinkamai su pagrindu nesukibusius
sluoksnius būtina prie naudojant emulsiją pašalinti.

Masės paruošimas

Gaminys yra paruošta naudoti masė. Nemaišyti jos su kitomis medžiagomis, neskiesti ir netankinti. Prieš pat naudojant masę išmaišyti
konsistencijai suvienodinti.

Masės tepimas

Masę tepti ant paruošto pagrindo (tolygiai per visą paviršių) voleliu
arba teptuku.

Apdailos sluoksnio tepimas

Dangas klijuoti, glaistyti ar kloti hidroizoliaciją galima pradėti visiškai
išdžiuvus masei, t. y. po 4–6 valandų, kai ji paklojama.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 0,3 kg masės 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Gruntuojamą paviršių būtina apsaugoti tiek darbo metu, tiek ir džiūstant
tinkui nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kritulių.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausomis
sąlygomis, teigiamoje temperatūroje (geriausia ant padėklų). Saugoti,
kad neperkaistų. Negalima palikti atidarytų pradėtų naudoti indų.
Masę tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos
ant pakuotės.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirėliai: 5 kg.
Padėklas: 480 kg kibirėliais po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

GRUNTAI
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GRINDYS IR JUODGRINDĖS
z Grindys
Grindys – tai sluoksnių sistema, kurią sudaro pagrindas (dažniausia perdanga ar gruntas), drėgmės ar garų izoliacija, garso ar šilumos izoliacija, skiriamasis
sluoksnis, juodgrindės ir viršutinis grindų sluoksnis. Atskirų grindų sluoksnių parinkimą lemia patalpos apkrovų rūšis ir jos paskirtis. Grindis tiesiogiai ir
intensyviai veikia statinės – ant jų pastatytų daiktų ir dinaminės eksploatacinės apkrovos – sukeliamos transporto priemonių, žmonių judėjimo ir pan.

z Juodgrindės
− Juodgrindės yra grindų sluoksnis, klojamas siekiant gauti nustatytą lygį ar atitinkamos keliamosios jėgos viršutinio grindų sluoksnio pagrindą. Šis sluoksnis gali būti
klojamas keliais variantais:
− sujungtas su pagrindu – liejamas tiesiai ant pagrindo, pvz., ant perdangos,
− ant pagrindo skiriamojo sluoksnio – pvz., ant drėgmės izoliacijos plėvelės,
− plaukiojantis – ant garso ar šilumos izoliacijos sluoksnio,
− šildomasis – su įleistomis grindų vandens ar elektriniu šildymu.
− Pagal gamyboje naudojamus rišiklius ATLAS juodgrindės skirstomos į:
− cementines (CT),
− anhidritines (CA).

z Grindys
Grindys – tai viršutinis grindų eksploatacinis sluoksnis.

1. Kompensacinis profilis ATLAS su užlaida
2. Grindjuostė
3. Siena
4. Grindų šildymo sistema
5. Viršutinis grindų apdailos sluoksnis, pvz., keraminės plytelės su
ATLAS PLUS klijais
6. Juodgrindės: ATLAS SAM 150, ATLAS SAM 200, CEMENTINIS grindys
ATLAS, ATLAS POSTAR 20 IR ATLAS POSTAR 100
7. Drėgmės izoliacija, ne mažiau nei 0,2 mm storio PE plėvelė
8. Šilumos ar garso izoliacijos plokštės
9. Gelžbetonio plokštė

GRINDŲ SLUOKSNIŲ, KAI NAUDOJAMI ATLAS GAMINIAI, PJŪVIO PAVYZDYS
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TERPLAN N
CT-C16-F5

TERPLAN R
CT-C35-F7

CEMENTINIS
GRINDYS
CT-C30-F6-AR0,5

POSTAR 20
CT-C20-F4

POSTAR 80
CT-C40-F4

POSTAR 100
CT-C30-F6-AR0,5

TEN-10
CT-C40-F7-AR6

SAM 200
CA-C16-F5

SAM 150
CA-C20-F5

Liejinio pavadinimas

SAM 100
CA-C35-F6

SAM 55
CA-C30-F5

z Liejinio parinkimas

•

•

•

•

+

•

•

Naudojimo vieta

•

Viduje

•

•

•

Išorėje
Šlapiosios patalpos

•

Sausosios patalpos

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

•

+

+

•

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

•

+

•

•
•

Juodgrindžių rūšis pagrindo atžvilgiu

•

•

•

Ant skiriamojo sluoksnio

•

•

Plūdrusis

•

•

•

•

+

•

Šildomasis

•

•

•

•

+

•

Sujungtos su pagrindu

•

•

Grindų liejinio funkcija
Juodgrindės

•

•

•

•

•

•

•

•

+

•

•

Plytelių pagrindas

•

•

•

•

•

•

•

•

+

•

•

•

•

+

•

•

•

+

•

•

Parketo pagrindas

•

Dangų plokščių pagrindas

•

•

•

•

•

Epoksidinių grindų juodgrindės

•

+

•

Viršutinis grindų sluoksnis

•

+

•

•

Techninės savybės ir parametrai

•

Savaiminis išsilyginimas

•

•

•

•

•
•

Savaiminis sklidimas
Storis [mm]

1 ÷ 10

5 ÷ 30

15 ÷ 60

25 ÷ 60

2 ÷ 10

5 ÷ 30

20 ÷ 80

10 ÷ 80

10 ÷ 80

10 ÷ 50

5 ÷ 30

Sąnaudos [kg/m2/1 cm storio]

18

20

20

20

15

20

20

20

20

20

20

Atsparumas gniuždymui [N/mm2]

30

35

20

16

16

35

30

20

40

50

40

Atsparumas lenkimui [N/mm ]

5

6

5

5

5

7

5

4

2

Atsparumas trynimui [µm]

50

7

7

7

≤ 9,5 cm3/
50 cm2

50

600

Juodgrindžių naudojimas [h]

apie 6

apie 6

apie 6

apie 48

apie10

apie 6

apie 24

apie 24

apie 3

apie 24

apie 3

Plyteles galima kloti [dienos]

3

14 ÷ 21

21 ÷ 28

21 ÷ 28

3

3

21 ÷ 28

5÷6

1

21 ÷ 28

1

7

21 ÷ 28

7

21 ÷ 28

7

21 ÷ 28

7

21 ÷ 28

Parketą galima kloti [dienos]
Plokštes ar dangas ir pan. galima kloti
[dienos]

21 ÷ 28
7 ÷ 10

21 ÷ 28

21 ÷ 28

21 ÷ 28

7

14
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ATLAS SAM 55 (1 – 10 mm)
savaime išsilyginantis mišinys
• anhidritinė-gipsinė
• didelis atsparumas gniuždymui ≥ 30 N/mm
• atspari kaupiamosioms apkrovoms
• praktiškai nesusitraukia – be kompensacijų iki 50 m
• gerai pasklinda ir greitai sukietėja
2

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

2
GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 1 mm iki 10 mm – jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus ar
visas nulietas su nedideliu nuolydžiu.
Pakelia visos patalpos grindų lygį – pvz., kai reikia sulyginti dviejų gretimų patalpų
lygį.
Rekomenduojama esamoms besiūlėms šildomoms grindims išlyginti – kai besiūlių
grindų nelygumai neleidžia pakloti galutinės dangos ir būtina naudoti papildomą ploną
medžiagos sluoksnį.
Gali būti naudojama sausosiose patalpose – kaip pagrindas aukštos kokybės anhidrito
pagrindu gali būti naudojama tik pastatų viduje, sausosiose patalpose: gyvenamuosiuose kambariuose, prieškambariuose, vestibiuliuose, salonuose, biuruose, koridoriuose,
laukiamuosiuose ir pan.
Sudaro vidutinių apkrovų veikiamų patalpų dangų pagrindą – biuruose, darželiuose,
mokyklose.

ATLAS SAM 55 – aukštos kokybės anhidrito, α gipso ir portlandcemenčio
sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 1–10 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo).

z Savybės
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 30 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 5 N/mm2.
Praktiškai nesusitraukia – iki minimumo apribota galimybė džiūstant dėl susitraukimo
susidaryti įtrūkimams – padeda sukurti darbinius plotus iki 50 m2 netaikant tarpinių
kompensacijų.
Pritaikyta lieti rankiniu arba mašininiu būdu – galima ją lengvai ir greitai išlieti
rankiniu būdu, ir naudojant įrenginius su sliekiniais siurbliais, todėl pasiekiama puiki
liejimo išeiga.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,3 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,65 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,85 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,2÷0,25 l/1 kg
apie 5,0÷6,25 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

1 mm/10 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

0,5 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,03%

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu
Naudojimo trukmė (nuo masės
išmaišymo iki darbų pabaigos)

nuo +5 °C iki +25 °C
apie 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

po 6 valandų

Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė

2–3 dienos

Šildyti galima pradėti

maždaug po 7 dienų

Dangas leidžiama kloti

kai pagrindo drėgmė neviršija 1,5 % (garų
nepraleidžiančių ir medienos imitacijos dangų atveju laikytis klijų ir dangų gamintojo
nurodymų)

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13813 standartą. EB atitikties deklaracija Nr. 091.
05

PN-EN 13813
CA-C30-F5

Juodgrindės kalcio sulfato pagrindu CA
Degumas

A1fl

pH dydis

>7

Korozinių medžiagų išskyrimas

СА

Atsparumas gniuždymui

C30 (≥ 30 N/mm²)

Atsparumas lenkimui

F5 (≥ 5 N/mm²)

Vandens/vandens garų laidumas, garso
izoliacija, garso slopinimas, šiluminė varža,
cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas higienos liudijimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas, o kadangi liejinys gali nutekėti, turėtų
būti vonios formos. Reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5%) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės. Paviršinius pagrindo įbrėžimus būtina praplėsti ir užgruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT
PLUS. Po 4 valandų užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju skiediniu ATLAS TEN-10.
Nuo sausų, sutaisytų pagrindų būtina gerai nuvalyti dulkes, paskiau gausiai gruntuoti
emulsija UNI-GRUNT PLUS ir palikti bent 4 val., kad išdžiūtų. Jeigu gruntuotas paviršius vis
dar yra įsigeriantis – gruntavimą pakartoti. Visus su pagrindu susiliečiančius elementus
apsaugoti nuo korozijos.

Kompensacijos

Besiūles grindis atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų,
esančių liejimo zonoje. Tarpinės kompensacijos nėra būtinos, jeigu plotas yra iki 50
m2 ir įstrižainė neviršija 10 m. Visas ankstesnių sluoksnių konstrukcines kompensacijas
būtina perkelti į liejinį. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius
stulpus ir patalpų slenksčius.

Masės paruošimas

Mašininis liejimas – sausąją masę suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti nuolatinį vandens
dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.
Rankinis liejimas – maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu. Masė
tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių. Ar
konsistencija yra tinkama, galima patikrinti išpylus iš 1 litro talpos indo skiedinį ant lygaus,
neįsigeriančio pagrindo (pvz., plėvelės). Turėtų susidaryti maždaug 45–50 cm skersmens
„sklindis“.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 18 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Besiūlių grindų pagrindo šildymą (didinant temperatūrą daugiausia
3 °C per parą) galima pradėti anksčiausia, kai visiškai sukietėja besiūlės
grindys.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 6 mėnesius
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
Masė liejama mašininiu būdu – naudojant maišytuvą su nuolatiniu vandens dozavimu.  
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
ATLAS SAM 55 gali būti liejamas ir rankiniu būdu, bet tik ant paviršių, suskirstytų 10–15
galios.
2
m dydžio technologiniais laukais. Prieš pradedant darbus būtina patalpose pažymėti
Duomenys atnaujinti: 2009-08-26
būsimą pagrindo storį (ant sienų ir liejimo zonoje). Tai galima padaryti naudojant gulsčiuką
ir kilnojamuosius aukščio žymeklius. Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio,
vengti tuščių vietų. Iš karto, kai tik išliejamas kiekvienas laukas, iš masės būtina pašalinti
orą, pvz., naudojant volelį ar šepetį su ilgais, kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais
judesiais išilgai ir įstrižai užlieto paviršiaus. Atlikus šiuos veiksmus, medžiaga išsilygina
savaime. Technologinį lauką būtina užpildyti, išlyginti ir iš jo pašalinti orą maždaug per
30 minučių.

Masės liejimas

Priežiūra

Pirmas dvi dienas, kai besiūlės grindys bręsta, būtina saugoti nuo tiesioginių spindulių ir
skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Ant paviršiaus atsiradus baltų apnašų,
pašalinti jas mechaniškai šlifuojant, paskiau nuo viso paviršiaus nuvalyti dulkes. Besiūlių
grindų šlifavimas pagreitina džiūvimo procesą. Besiūlių anhidritinių grindų džiūvimo trukmė
priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpose vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Dangų klojimo darbus galima pradėti vidutiniškai po 2–3 dienų, priklausomai nuo brendimo,
drėgmės sąlygų, dangos rūšies ir laidumo. Prieš pradedant tokius darbus rekomenduojama
išdžiūvusį besiūlių grindų paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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ATLAS SAM 100 (5–30 mm)
savaime išsilyginantis mišinys
• anhidritinė-gipsinė
• atsparumas gniuždymui ≥ 35 N/mm
• atspari kaupiamosioms apkrovoms
• praktiškai nesusitraukia – be kompensacijų iki 50 m
• plytelėms, dangoms, parketui ir plokštėms
2

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

2
GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 5mm iki 30 mm – jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus ar
visas nulietas su nedideliu nuolydžiu.
Pakelia visos patalpos grindų lygį – pvz., kai reikia sulyginti dviejų gretimų patalpų
lygį.
Rekomenduojama esamoms besiūlėms šildomoms grindims išlyginti – kai besiūlių
grindų nelygumai neleidžia pakloti galutinės dangos ir būtina naudoti papildomą ploną
medžiagos sluoksnį.
Gali būti naudojama sausosiose patalpose – kaip pagrindas aukštos kokybės anhidrito
pagrindu gali būti naudojama tik pastatų viduje, sausosiose patalpose: gyvenamuosiuose kambariuose, prieškambariuose, vestibiuliuose, salonuose, biuruose, koridoriuose,
laukiamuosiuose ir pan.

ATLAS SAM 100 – aukštos kokybės anhidrito miltelių, α gipso ir portlandcemenčio sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, parketas, plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 5–30 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo).

z Savybės
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 35 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 6 N/mm2.
Praktiškai nesusitraukia – iki minimumo apribota galimybė džiūstant dėl susitraukimo
susidaryti įtrūkimams – padeda sukurti darbinius plotus iki 50 m2 netaikant tarpinių
kompensacijų.
Paruošta lieti rankiniu arba mašininiu būdu – galima lengvai ir greitai išlieti ir rankiniu, ir mašininiu būdu, naudojant įrengimus su sliekiniais siurbliais, todėl gaunama
gera liejimo išeiga.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,3 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,75 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,95 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,19÷0,20 l / 1 kg
apie 4,75÷5,00 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

5 mm/30 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

0,8 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,03%

Atsparumas pjovimo jėgoms
(po 28 dienų)
Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu
Naudojimo trukmė (nuo masės
išmaišymo iki darbų pabaigos)

≥ 0,8 MPa
nuo +5 °C iki +25 °C
ne mažiau nei 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

po 6 valandų

Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė

ne mažiau nei 2 savaitės

Šildyti galima pradėti

maždaug po 7 dienų

Dangas leidžiama kloti

kai pagrindo drėgmė neviršija 1,5 % (garų
nepraleidžiančių ir medienos imitacijos dangų atveju laikytis klijų ir dangų gamintojo
nurodymų)

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13813 standartą. EB atitikties deklaracija Nr. 069.
05

PN-EN 13813
CA-C35-F6

Juodgrindės kalcio sulfato pagrindu CA
Degumas

A1fl

pH dydis

>7

Korozinių medžiagų išskyrimas

CA

Atsparumas gniuždymui

C35 (≥ 35 N/mm2)

Atsparumas lenkimui

F6 (≥ 6 N/mm2)

Vandens/vandens garų laidumas, garso
izoliacija, garso slopinimas, šiluminė varža,
cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas higienos liudijimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas, o kadangi liejinys gali nutekėti, turėtų
būti vonios formos. Reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5%) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalyti dulkes.
Paviršinius pagrindo įbrėžimus būtina praplėsti ir užgruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT
PLUS. Po 4 valandų užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju skiediniu ATLAS TEN-10. Nuo
sausų, sutaisytų pagrindų būtina gerai nuvalyti dulkes, paskiau gausiai gruntuoti emulsija
UNI-GRUNT PLUS ir palikti bent 4 val., kad išdžiūtų. Jeigu gruntuotas paviršius vis dar yra
įsigeriantis – gruntavimą pakartoti. Visus su pagrindu susiliečiančius plieninius elementus
apsaugoti nuo korozijos.

Kompensacijos

Besiūles grindis atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų,
esančių liejimo zonoje. Tarpinės kompensacijos nėra būtinos, jeigu plotas yra iki 50 m2 ir
įstrižainė neviršija 10 m. Visas ankstesnių sluoksnių konstrukcines kompensacijas būtina
perkelti į liejinį. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius stulpus
ir patalpų slenksčius.

Masės paruošimas

Mašininis liejimas – sausąją masę suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti nuolatinį vandens
dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.
Rankinis liejimas – maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu. Masė
tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių. Ar
konsistencija yra tinkama, galima patikrinti išpylus iš 1 litro talpos indo skiedinį ant lygaus,
neįsigeriančio pagrindo (pvz., plėvelės). Turėtų susidaryti maždaug 45–50 cm skersmens
„sklindis“.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Besiūlių grindų pagrindo šildymą (didinant temperatūrą daugiausia 3
°C per parą) galima pradėti anksčiausia, kai visiškai sukietėja besiūlės
grindys.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 6 mėnesius
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
Masė liejama mašininiu būdu – naudojant maišytuvą su nuolatiniu vandens dozavimu.  
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
ATLAS SAM 100 gali būti liejamas ir rankiniu būdu, bet tik ant paviršių, suskirstytų 10–15
galios.
m2 dydžio technologiniais laukais. Prieš pradedant darbus būtina patalpose pažymėti
Duomenys atnaujinti: 2009-08-26
būsimą pagrindo storį (ant sienų ir liejimo zonoje). Tai galima padaryti naudojant gulsčiuką
ir kilnojamuosius aukščio žymeklius. Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio,
vengti tuščių vietų. Iš karto, kai tik išliejamas kiekvienas laukas, iš masės būtina pašalinti
orą, pvz., naudojant volelį ar šepetį su ilgais, kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais
judesiais išilgai ir įstrižai užlieto paviršiaus. Atlikus šiuos veiksmus, medžiaga išsilygina
savaime. Technologinį lauką būtina užpildyti, išlyginti ir iš jo pašalinti orą maždaug per
30 minučių.

Masės liejimas

Priežiūra

Pirmas dvi dienas, kai besiūlės grindys bręsta, būtina saugoti nuo tiesioginių spindulių ir
skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Ant paviršiaus atsiradus baltų apnašų,
pašalinti jas mechaniškai šlifuojant, paskiau nuo viso paviršiaus nuvalyti dulkes. Besiūlių
grindų šlifavimas pagreitina džiūvimo procesą. Besiūlių anhidritinių grindų džiūvimo trukmė
priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpose vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Dangų klojimo darbus galima pradėti vidutiniškai po 2–3 savaičių, priklausomai nuo brendimo, drėgmės sąlygų, dangos rūšies ir laidumo. Prieš pradedant tokius darbus rekomenduojama išdžiūvusį besiūlių grindų paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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ATLAS SAM 150 (15–60 mm)
greitojo rišimo, savaime išsilyginantis mišinys
• anhidritinės-gipsinės
• greitojo rišimo – vaikščioti galima jau po 6 valandų
• praktiškai nesusitraukia – be kompensacijų iki 50 m²
• gerai praleidžia šilumą – puikiai tinka grindų šildymo sistemoms
• savaime išsilyginančios – palengvina liejimą

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 15 mm iki 60 mm – jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus
ar visas nulietas su nedideliu nuolydžiu.
Tai ideali medžiaga grindų šildymo elektrinėms ar vandens sistemoms įleisti – labai gerai praleidžia šilumą, geriau nei kiti gaminiai cemento pagrindu; tiksliai apgaubia
šildymo instaliaciją.
Rekomenduojamos esamoms besiūlėms šildomoms grindims išlyginti – kai besiūlių grindų nelygumai neleidžia pakloti galutinės dangos ir būtina naudoti papildomą
medžiagos sluoksnį.
Perdangų garso izoliacijos elementas – kartu su elastifikuotu polistirolu, ATLAS KOMPENSACINIAIS PROFILIAI ir polietileno plėvele.
Gali būti naudojamos sausosiose patalpose – kaip pagrindas aukštos kokybės anhidrito
pagrindu gali būti naudojama tik pastatų viduje, sausosiose patalpose: gyvenamuosiuose kambariuose, prieškambariuose, vestibiuliuose, salonuose, biuruose, koridoriuose,
laukiamuosiuose ir pan.

ATLAS SAM 150 – sausasis mišinys aukštos kokybės anhidrito pagrindu.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 15–60 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo)
• ant skiriamojo sluoksnio – 30–60 mm storio – pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė
• plaukiojantis – 35–60 mm storio – liejamas ant šilumos ar garso izoliacijos:
ne mažiau nei EPS 100-038 klasės polistirolo plokščių, mineralinės vatos kietintų
grindų plokščių ir pan.
• šildomasis – liejinių virš šildymo sluoksnio aukštis turėtų būti bent 35 mm.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,85 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2,0 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 3,75÷4,25 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

15 mm/60 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

0,8 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,03%

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Naudojimo trukmė (nuo masės
išmaišymo iki darbų pabaigos)

ne mažiau nei 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

po 6 valandų

Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė

3–4 savaitės

Šildyti galima pradėti

maždaug po 28 dienų

Dangas leidžiama kloti

kai pagrindo drėgmė neviršija 1,5 % (garų
nepraleidžiančių ir medienos imitacijos
dangų atveju laikytis klijų ir dangų gamintojo nurodymų)

z Savybės
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 20 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 5 N/mm2.
Praktiškai nesusitraukia – iki minimumo apribota galimybė džiūstant dėl susitraukimo
susidaryti įtrūkimams – padeda sukurti darbinius plotus iki 50 m2 netaikant tarpinių
kompensacijų.
Paruošta lieti rankiniu arba mašininiu būdu – galima lengvai ir greitai išlieti rankiniu,
ir mašininiu būdu, naudojant įrengimus su sliekiniais siurbliais, todėl gaunama gera
liejimo išeiga.

apie 0,15÷0,17 l / 1 kg

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13813 standartą. EB atitikties deklaracija
Nr. 044.
04

PN-EN 13813
CA-C20-F5

Juodgrindės kalcio sulfato pagrindu CA
Degumas

A1fl

pH dydis

>7

Korozinių medžiagų išskyrimas

CA

Atsparumas gniuždymui

C20 (≥ 20 N / mm²)

Atsparumas lenkimui

F5 (≥ 5 N/mm2)

Vandens/vandens garų laidumas, garso
izoliacija, garso slopinimas, šiluminė varža,
cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas higienos liudijimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.

64

www.atlas.com.pl

GRINDYS IR JUODGRINDĖS

z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0.5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalyti dulkes.
Juodgrindės sujungtos su pagrindu. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo medžiagas, dažus,
silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo įtrūkius praplatinti,
nuvalyti dulkes ir gruntuoti. Užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju skiediniu ATLAS
TEN-10. Gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS, vieną arba du kartus, palikti bent
4 val., kad išdžiūtų.
Pagrindas ant skiriamojo sluoksnio. Skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki pagrindo aukščio.
Plūdrusis pagrindas. Izoliacijos plokštes būtina pakloti sandariai, ant lygaus pagrindo,
kraštus pastumti. Ant plokščių padaryti skiriamąjį sluoksnį ir užlenkti jį ant sienų.
Pagrindas su grindų šildymo sistema. Šildymo instaliacija turi būti patikrinta ir pritvirtinta. Besiūles grindis rekomenduojama kloti vienu sluoksniu (kai šildymo instaliacija yra
stabiliai pritvirtinta). Darbo metu būtina laikytis techninio projekto reikalavimų ir šildymo
instaliacijos gamintojo nurodymų.
Visus su pagrindu susiliečiančius plieninius elementus apsaugoti nuo korozijos.

Kompensacijos

Besiūles grindis atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų,
esančių liejimo zonoje. Tarpinės kompensacijos nėra būtinos, jeigu plotas yra iki 50 m2 ir
įstrižainė neviršija 10 m. Visas ankstesnių sluoksnių konstrukcines kompensacijas būtina
perkelti į liejinį. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius stulpus
ir patalpų slenksčius.

Masės paruošimas

Mašininis liejimas – sausąją masę suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti nuolatinį vandens
dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.
Rankinis liejimas – maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu. Masė
tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių. Ar
konsistencija yra tinkama, galima patikrinti išpylus iš 1 litro talpos indo skiedinį ant lygaus,
neįsigeriančio pagrindo (pvz., plėvelės). Turėtų susidaryti maždaug 45–50 cm skersmens
„sklindis“.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Prieš visiškai paleidžiant į SAM 150 įleistą grindų šildymą būtina kas 24
val. temperatūrą padidinti 2 °C, kol pasiekiama aukščiausia temperatūra.  
Paskiau mažinti ją tokia pačia tvarka, kol šildymas išjungiamas.
• Besiūlių grindų pagrindo šildymą (didinant temperatūrą daugiausia
3 °C per parą) galima pradėti anksčiausia, kai visiškai sukietėja besiūlės
grindys.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 6 mėnesius
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

Masės liejimas

Prieš pradedant darbus būtina pažymėti būsimą pagrindo storį (ant sienų ir liejimo lauke),
pvz., gulsčiuku ir kilnojamaisiais aukščio žymekliais. Mašininis liejimas – maišymo agregatu
su nuolatiniu vandens dozavimu, rankinis liejimas – tik 10–15 m2 dydžio laukuose.
Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio, vengti tuščių vietų. Iš karto, kai tik išliejamas kiekvienas laukas, iš masės būtina pašalinti orą, pvz., naudojant volelį ar šepetį su
ilgais, kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais judesiais išilgai ir įstrižai užlieto paviršiaus.
Atlikus šiuos veiksmus, medžiaga išsilygina savaime. Technologinį lauką būtina užpildyti,
išlyginti ir iš jo pašalinti orą maždaug per 30 minučių.

Priežiūra

Pirmas dvi dienas, kai besiūlės grindys bręsta, būtina saugoti nuo tiesioginių spindulių ir
skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. Ant paviršiaus atsiradus baltų apnašų,
pašalinti jas mechaniškai šlifuojant, paskiau nuo viso paviršiaus nuvalyti dulkes. Besiūlių
grindų šlifavimas pagreitina džiūvimo procesą. Besiūlių anhidritinių grindų džiūvimo trukmė
priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpose vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Dangų klojimo darbus galima pradėti vidutiniškai po 2–3 savaičių, priklausomai nuo
brendimo, drėgmės sąlygų, dangos rūšies ir laidumo. Prieš pradedant tokius darbus
rekomenduojama išdžiūvusį besiūlių grindų paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNIGRUNT PLUS.
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ATLAS SAM 200 (25–60 mm)
savaime išsilyginantis mišinys
• anhidritinės-gipsinės
• praktiškai nesusitraukia – be kompensacijų iki 50 m²
• leidžia reguliuoti konsistenciją
• gerai praleidžia šilumą - puikiai tinka grindų šildymo sistemoms
• savaime išsilyginančios – palengvina liejimą

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 25 mm iki 60 mm – jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus
ar visas nulietas su nedideliu nuolydžiu.
Pakelia visos patalpos grindų lygį – pvz., kai reikia sulyginti dviejų gretimų patalpų
lygį.
Tai ideali medžiaga grindų šildymo elektrinėms ar vandens sistemoms įleisti – labai gerai praleidžia šilumą, geriau nei kiti gaminiai cemento pagrindu; tiksliai apgaubia
šildymo instaliaciją.
Rekomenduojamos esamų šildomų besiūlių grindų paviršiams išlyginti.
Perdangų garso izoliacijos elementas – kartu su elastifikuotu polistirolu, ATLAS KOMPENSACINIAIS PROFILIAIS ir polietileno plėvele.
Gali būti naudojamos sausosiose patalpose – kaip pagrindas aukštos kokybės anhidrito
pagrindu gali būti naudojamos tik pastatų viduje, sausosiose patalpose: gyvenamuosiuose kambariuose, prieškambariuose, vestibiuliuose, salonuose, biuruose, koridoriuose,
laukiamuosiuose ir pan.

ATLAS SAM 200 – sausasis mišinys aukštos kokybės anhidrito pagrindu.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 25–60 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo)
• ant skiriamojo sluoksnio – 30–60 mm storio –pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė
• plaukiojantis – 35–60 mm storio – liejamas ant šilumos ar garso izoliacijos:
ne mažiau nei EPS 100-038 klasės polistirolo plokščių, mineralinės vatos kietintų
grindų plokščių ir pan.
• šildomasis – liejinių virš šildymo sluoksnio aukštis turėtų būti bent 35 mm.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2,0 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2.05 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,15÷0,17 l / 1 kg
apie 3,75÷4,25 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

25 mm / 60 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

0,8 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,03%

Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Naudojimo trukmė (nuo masės išmaišymo iki darbų pabaigos)

maždaug 45 minutės

Pagrindu leidžiama vaikščioti

po 2 dienų

Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė

3–4 savaitės

Šildyti galima pradėti

maždaug po 28 dienų

Dangas leidžiama kloti

kai pagrindo drėgmė neviršija 1,5 % (garų
nepraleidžiančių ir medienos imitacijos
dangų atveju laikytis klijų ir dangų gamintojo nurodymų)

z Savybės
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 16 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 5 N/mm2.
Praktiškai nesusitraukia – iki minimumo apribota galimybė džiūstant dėl susitraukimo
susidaryti įtrūkimams – padeda sukurti darbinius plotus iki 50 m2 netaikant tarpinių
kompensacijų.
Paruošta lieti rankiniu arba mašininiu būdu – galima lengvai ir greitai išlieti rankiniu,
ir mašininiu būdu, naudojant įrengimus su sliekiniais siurbliais, todėl gaunama gera
liejimo išeiga.

z Techniniai reikalavimai
Gaminys atitinka PN-EN 13813 standartą. EB atitikties deklaracija Nr. 010.
05

PN-EN 13813
CA-C16-F5

Juodgrindės kalcio sulfato pagrindu CA
Degumas

A1fl

pH dydis

>7

Korozinių medžiagų išskyrimas

CA

Atsparumas gniuždymui

C16 (≥ 16 N / mm²)

Atsparumas lenkimui

F5 (≥ 5 N/mm2)

Vandens/vandens garų laidumas, garso
izoliacija, garso slopinimas, šiluminė varža,
cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas higienos liudijimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.  
Juodgrindės sujungtos su pagrindu. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo medžiagas, dažus,
silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo įtrūkius praplatinti,
nuvalyti dulkes ir gruntuoti. Užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju skiediniu ATLAS
TEN-10. Gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS, vieną arba du kartus, palikti bent
4 val., kad išdžiūtų.
Pagrindas ant skiriamojo sluoksnio. Skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki pagrindo aukščio.
Plūdrusis pagrindas. Izoliacijos plokštes būtina pakloti sandariai, ant lygaus pagrindo,
kraštus pastumti. Ant plokščių padaryti skiriamąjį sluoksnį ir užlenkti jį ant sienų.
Pagrindas su grindų šildymo sistema. Šildymo instaliacija turi būti patikrinta ir pritvirtinta. Besiūles grindis rekomenduojama kloti vienu sluoksniu (kai šildymo instaliacija yra
stabiliai pritvirtinta). Darbo metu būtina laikytis techninio projekto reikalavimų ir šildymo
instaliacijos gamintojo nurodymų.
Visus su pagrindu susiliečiančius plieninius elementus apsaugoti nuo korozijos.

Kompensacijos

Besiūles grindis atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų,
esančių liejimo zonoje. Tarpinės kompensacijos nėra būtinos, jeigu plotas yra iki 50
m2 ir įstrižainė neviršija 10 m. Visas ankstesnių sluoksnių konstrukcines kompensacijas
būtina perkelti į liejinį. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius
stulpus ir patalpų slenksčius.

Masės paruošimas

Mašininis liejimas – sausąją masę suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti pastovų vandens
dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.
Rankinis liejimas – maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu. Masė
tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 45 minučių. Ar
konsistencija yra tinkama, galima patikrinti išpylus iš 1 litro talpos indo skiedinį ant lygaus,
neįsigeriančio pagrindo (pvz., plėvelės). Turėtų susidaryti maždaug 45–50 cm skersmens
„sklindis“.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Prieš visiškai paleidžiant į SAM 200 įleistą grindų šildymą būtina kas 24
val. temperatūrą padidinti 2 °C, kol pasiekiama aukščiausia temperatūra.  
Paskiau sumažinti ją tokia pačia tvarka, kol šildymas išjungiamas.
• Besiūlių grindų pagrindo šildymą (didinant temperatūrą daugiausia
3 °C per parą) galima pradėti anksčiausia, kai visiškai sukietėja besiūlės
grindys.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas. Sudėtyje yra cemento. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 6 mėnesius
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06

Masės liejimas

Prieš pradedant darbus būtina pažymėti būsimą pagrindo storį (ant sienų ir liejimo lauke),
pvz., gulsčiuku ir kilnojamaisiais aukščio žymekliais. Mašininis liejimas – maišymo agregatu
su nuolatiniu vandens dozavimu, rankinis liejimas – tik 10–15 m2 dydžio laukuose.
Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio, vengti tuščių vietų. Iš karto, kai tik išliejamas
kiekvienas laukas, iš masės būtina pašalinti orą, pvz., naudojant volelį ar šepetį su ilgais,
kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais judesiais išilgai ir įstrižai užlieto paviršiaus. Atlikus
šiuos veiksmus, medžiaga išsilygina savaime. Technologinį lauką būtina užpildyti, išlyginti
ir iš jo pašalinti orą maždaug per 45 minučių.

Priežiūra

Pirmas dvi dienas, kai besiūlės grindys bręsta, būtina saugoti nuo tiesioginių spindulių ir
skersvėjų bei užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą. ant paviršiaus atsiradus baltų apnašų,
pašalinti jas mechaniškai šlifuojant, paskiau nuo viso paviršiaus nuvalyti dulkes. Besiūlių
grindų šlifavimas pagreitina džiūvimo procesą. Besiūlių anhidritinių grindų džiūvimo trukmė
priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpose vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Dangų klojimo darbus galima pradėti vidutiniškai po 2–3 savaičių, priklausomai nuo
brendimo, drėgmės sąlygų, dangos rūšies ir laidumo. Prieš pradedant tokius darbus
rekomenduojama išdžiūvusį besiūlių grindų paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNIGRUNT PLUS.
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ATLAS TERPLAN N (2–10 mm)
savaime išsilyginantis mišinys
• atspari kaupiamosioms apkrovoms
• patalpoms, kuriose nuolatos kaupiasi drėgmė
• lengvai naudojama
• plytelėms, plokštėms ir dangoms
• naudoti galima jau po 10 val.

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 2mm iki 10 mm – glaisto masė rekomenduojama naudoti,
jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus, dėl ko sudėtinga pakloti galutinę dangą.
Sudaro juodgrindes – labai lygų ir tvirtą sluoksnį galutinei grindų dangai pakloti.
Pakelia visos patalpos grindų lygį – pvz., kai reikia sulyginti dviejų gretimų patalpų lygį.

ATLAS TERPLAN N – portlandcemenčio, kvarcinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 2–10 mm storio – geros kokybė betonas, besiūlės
cementinės arba anhidritinės grindys

z Savybės
Atsparumas gniuždymui: ≥ 16 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 5 N/mm2.
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Labai mažas linijinis susitraukimas – sumažina pagrindo linijinius pokyčius džiūstant
(apie 0,6 mm/m), riboja jo galimybę sutrūkinėti ir atšokti silpniems pagrindams (silpno
sukibimo).
Pritaikyta lieti rankiniu būdu.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,2 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,8 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 1,9 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,17÷0,18 l / 1 kg
apie 4,25÷4,50 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

2 mm / 10 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

0,8 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,06%

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Sunaudojimo trukmė

apie 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

maždaug po 10 valandų

Keramines ir akmens dangas galima
kloti

maždaug po 3 dienų*

Kilimines, PVC, linoleumo dangas
galima kloti

maždaug po 7 dienų*

* Rekomenduojamas laikas, kai masė klojama maždaug 20 °C temperatūroje ir esant 55–60 %
drėgmei.

z Techniniai reikalavimai
ATLAS TERPLAN N atitinka standarto PN-EN 13813 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija Nr. 011.
05

PN-EN 13813
CT-C16-F5

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas

A2fl

Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Atsparumas gniuždymui

C16 (≥ 16 N / mm²)

Atsparumas lenkimui

F5 (≥ 5 N / mm²)

Vandens/vandens garų laidumas, atsparumas
dilimui, garso izoliacija, garso slopinimas,
šiluminė varža, cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas higienos liudijimas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas, nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius
ir elementus, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo
medžiagas, dažus, silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo
įtrūkius praplatinti, nuvalyti dulkes ir gruntuoti. Užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju
skiediniu ATLAS TEN-10. Gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS, vieną arba du kartus,
palikti bent 4 val., kad išdžiūtų. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.

Kompensacijos

Liejinį atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų, esančių
liejimo zonoje. Darbinių laukų dydis neturėtų viršyti 35 m2. Jeigu laukai didesni, naudoti
tarpines kompensacijas. Kai darbinių laukų kraštų santykis yra didesnis nei 2:1, naudoti
sutraukiamąsias kompensacijas. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius stulpus ir patalpų slenksčius. Esamas pagrindo konstrukcines kompensacijas
būtina perkelti į liejinio sluoksnį.

Masės paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų
lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu. Masė tinkama naudoti
po 5 minučių, kai pakartotinai išmaišoma. Paruoštas skiedinys savo savybes išsaugoja
apie 30 minučių.

Masės liejimas

Darbai pradedami nustatant  liejinio aukštį ir pažymint jį ant sienų bei visoje liejimo
zonoje. Tai daroma naudojant ilgą gulsčiuką ir aukščio žymeklius. Masė liejama rankiniu
būdu pradedant nuo paviršių prie sienos, labiausiai nutolusios nuo išėjimo. Masė liejama
lygiagrečiomis sienai, apie 50 cm pločio juostomis, stengiantis nelipti ant išlieto paviršiaus.
Atskiras liejinio dalis būtina sujungti ne ilgiau nei per 10 minučių. Jeigu patalpos plotis
viršija 6 m, patalpą padalyti technologinėmis pertvaromis. Išlietą masę paskirstyti glotnia
metaline glaistykle. Masės perteklių nubraukti „nuo savęs“ kryptimi ir kontroliuoti sluoksnio
storį. Rekomenduojama iš masės orą pašalinti tinkliniu arba dygliuotu volu. Technologinį
lauką būtina užpildyti, išlyginti ir iš jo pašalinti orą maždaug per 30 minučių.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 1,5 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvienam 1 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis,
sumažėja pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina
tikrinti, ar masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
Kietėjančios medžiagos negalima skiesti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis
į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines
pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo
(VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %..

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-26

Priežiūra

Išlietą paviršių būtina saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų, nuo tiesioginių saulės
spindulių, mažos drėgmės oro arba skersvėjų. Neleisti, kad patalpoje staigiai pakistų
temperatūra ir apriboti patalpos šildymą. Liejinio džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio
storio ir patalpoje vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Dangų klojimo darbus galima pradėti vidutiniškai po 3–7 dienų, priklausomai nuo brendimo, drėgmės sąlygų, dangos rūšies. Prieš pradedant tokius darbus rekomenduojama
išdžiūvusį paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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ATLAS TERPLAN R (5–30 mm)
savaime išsilyginantis mišinys
• didelis atsparumas gniuždymui ≥ 35 N/mm
• armuota pluoštu
• ypač atsparus pjovimo jėgoms
• ribotas linijinis susitraukimas
• vaikščioti galima jau po 6 val.

2
DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 5 mm iki 30 mm – glaisto masę rekomenduojama naudoti,
jeigu pagrindas tik vietomis yra nelygus, dėl ko sudėtinga pakloti galutinę dangą.
Rekomenduojamos remonto darbams – didesnis atsparumas (pridėta pluošto) leidžia
lieti 2 cm storio sluoksnį ant skiriamojo sluoksnio; tai leidžia sukurti išlyginamąjį sluoksnį
ant sudėtingų pagrindų – PVC plytelių, mozaikinio betono, akmens plytelių, aliejumi
suteptų cementinių grindų ir pan.
Sudaro juodgrindes – labai lygų ir tvirtą sluoksnį galutinei grindų dangai pakloti.
Pakelia visos patalpos grindų lygį – pvz., kai reikia sulyginti dviejų gretimų patalpų
lygį.
Rekomenduojamos esamoms besiūlėms šildomoms grindims išlyginti – kai besiūlių
grindų nelygumai neleidžia pakloti galutinės dangos ir būtina naudoti papildomą ploną
medžiagos sluoksnį.
Leidžia viršutinį grindų sluoksnį kloti iš šių medžiagų: parketas, epoksidinės dangų
ir viršutinis grindų sluoksnis –tai aukšto sukibimo ir didelio atsparumo pjovimo jėgoms, veikiančioms sandūrą su viršutiniu grindų sluoksniu, pvz., plečiantis ir susitraukiant
medienai dėl jos drėgmės pokyčių, pagrindas.

ATLAS TERPLAN R – portlandcemenčio, kvarcinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – plytelės, PVC, kiliminės dangos, parketas, plokštės,
epoksidiniai viršutiniai grindų sluoksniai ir dangos..
Galimų sistemų rūšis:
• sujungta su pagrindu – 5–30 mm storio – geros kokybės betonas, besiūlės
cementinės arba anhidritinės grindys
• aufant skiriamojo sluoksnio – 20–30 mm storio – pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė.

z Savybės
Atsparumas gniuždymui: ≥ 35 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 7 N/mm2.
Didesnis atsparumas – sutvirtinta polipropileno pluoštu.
Savaiminio išsilyginimo galimybė – leidžia gauti horizontalų ir glotnų paviršių net didelėse patalpose, nereikia naudoti kreipiamųjų juostų ir lentjuostėmis nugriebti masės.
Labai mažas linijinis susitraukimas – sumažina pagrindo linijinius pokyčius džiūstant
(apie 0.5 mm/m), riboja jo galimybę sutrūkinėti ir atšokti silpniems pagrindams (silpno
sukibimo).
Paruošta lieti rankiniu arba mašininiu būdu –galima lengvai ir greitai išlieti ir rankiniu,
ir mašininiu būdu, naudojant įrengimus su sliekiniais siurbliais, todėl gaunama gera
liejimo išeiga.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1,85 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2,05 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,16÷0,18 l / 1 kg
apie 4,0÷4,50 l/25 kg

Min. / maks. liejinio storis

5 mm/30 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

1,5 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,05%

Atsparumas pjovimo jėgoms (po 28
dienų)

≥ 0,8 MPa

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Sunaudojimo trukmė

ne mažiau nei 20 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

maždaug po 6 valandų

Keramines ir akmens dangas galima
kloti
Kilimines, PVC, linoleumo dangas ir
parketą galima kloti

maždaug po 3 dienų*
maždaug po 7 dienų*

* Rekomenduojamas laikas, kai masė klojama maždaug 25 °C temperatūroje ir esant 55–60 %
drėgmei.

z Techniniai reikalavimai
ATLAS TERPLAN R atitinka standarto PN-EN 13813 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija Nr. 046.
05

PN-EN 13813
CT-C35-F7

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas

A1fl

Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Atsparumas gniuždymui

C35 (≥ 35 N / mm²)

Atsparumas lenkimui

F7 (≥ 7 N / mm²)

Vandens/vandens garų laidumas,
atsparumas dilimui, garso izoliacija, garso
slopinimas, šiluminė varža, cheminis
atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.
Juodgrindės sujungtos su pagrindu. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius ir
elementus, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo
medžiagas, dažus, silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo
įtrūkius praplatinti, nuvalyti dulkes ir gruntuoti. Užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju
skiediniu ATLAS TEN-10. Gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS, vieną arba du kartus,
palikti bent 4 val., kad išdžiūtų.
Pagrindas ant skiriamojo sluoksnio. skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki pagrindo aukščio).

Kompensacijos

Liejinį atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų, esančių liejimo
zonoje. Darbinių laukų dydis neturėtų viršyti 35 m2. Jeigu laukai didesni, naudoti tarpines
kompensacijas. Kai darbinių laukų kraštų santykis yra didesnis nei 2:1, naudoti sutraukiamąsias kompensacijas. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius
stulpus ir patalpų slenksčius. Esamas pagrindo konstrukcines kompensacijas būtina perkelti
į liejinio sluoksnį.

Masės paruošimas

Rankinis liejimas – Maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė, geriausia maišikliu.
Paruoštas skiedinys savo savybes išsaugoja apie 20 minučių.
Mašininis liejimas – Sausąją masę iš maišo suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti nuolatinį
vandens dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.

Masės liejimas

Darbai pradedami nustatant liejinio aukštį ir pažymint jį ant sienų bei visoje liejimo
zonoje. Tai daroma naudojant ilgą gulsčiuką ir kilnojamuosius aukščio žymeklius. Masė
gali būti liejama mašininiu būdu naudojant maišytuvą su nuolatiniu vandens dozavimu
arba rankiniu būdu.  Lieti pradedama nuo paviršiaus prie labiausiai nuo išėjimo atitolusios
sienos. Masė liejama lygiagrečiomis sienai apie 50 cm pločio juostomis, stengiantis nelipti
ant išlieto paviršiaus. Atskiras liejinio dalis būtina sujungti ne ilgiau nei per 10 minučių.
Išlietą masę paskirstyti glotnia metaline glaistykle. Masės perteklių nubraukti „nuo savęs“
kryptimi ir kontroliuoti sluoksnio storį. Rekomenduojama iš masės pašalinti orą tinkliniu
velenu arba šepečiu su ilgais, kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais judesiais išilgai
ir įstrižai užlieto paviršiaus. Technologinį lauką būtina užpildyti, išlyginti ir iš jo pašalinti
orą maždaug per 20 minučių.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 2.0 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvienam 1 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina
tikrinti, ar masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
Kietėjančios medžiagos negalima skiesti.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo
(VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-26

Priežiūra

Išlietą paviršių būtina saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų, nuo tiesioginių saulės
spindulių, mažos drėgmės oro arba skersvėjų. Neleisti, kad patalpoje staigiai pakistų
temperatūra ir apriboti patalpos šildymą. Liejinio džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio
storio ir patalpoje vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų.

Apdailos darbai

Liejinį galima pradėti naudoti (juo vaikščioti) maždaug po 6 valandų. Keramines ir akmens
dangas gali klijuoti maždaug po 3 dienų, kilimines, PVC dangas, linoleumą ar parketą – maždaug po 7 dienų (priklauso nuo oro ir pagrindo drėgmės). Prieš pradedant tokius darbus
rekomenduojama išdžiūvusį paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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ATLAS POSTAR 20 (10–80 mm)
greitai džiūstančios cementinės juodgrindės
• greitai džiūstančios – kitus darbus galima tęsti po 5 dienų
• vaikščioti galima po 24 val.
• ribotas linijinis susitraukimas
• didelis atsparumas gniuždymui >20 N/mm
• tinka vietose, kuriose nuolatos kaupiasi drėgmė

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

2

CT-C20-F4
GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus nuo 10mm iki 80 mm – priklausomai nuo numatytos konstrukcinės
struktūros, kai pagrindo nelygumų yra tik vietomis ar kai visas padarytas su nuolydžiu.
Sudaro pagrindo sluoksnį – rekomenduojama įvairių rūšių vidutinės ir didelės apkrovos
paviršiams.
Tinka įleisti grindų šildymo sistemoms – nereikia naudoti papildomų elastingų priedų,
gerai praleidžia šilumą.
Leidžia daryti nuolydžius.

ATLAS POSTAR 20 – portlandcemenčio, kvarcinių užpildų ir priedų
sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – keraminės ir akmens plytelės, PVC ir kiliminės dangos,
plokštės.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungtas su pagrindu – 10–80 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo).
• ant skiriamojo sluoksnio – 35–30 mm storio – pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė.
• plaukiojantis – 40–80 mm storio – liejamas ant šilumos ar garso izoliacijos:
ne mažiau nei EPS 100-038 klasės polistirolo plokščių, mineralinės vatos kietintų
grindų plokščių ir pan.
• šildomasis – liejinių virš šildymo sluoksnio aukštis turėtų būti bent 35 mm.

z Savybės
Greitai džiūstantis – likutinės drėgmės kiekis, kai pagrindo storis apie 4 cm, po 5–6
dienų, kaip paklojama, yra mažiau nei 3%. Leidžia sutrumpinti technologines pertraukas
ir pagreitinti kitų grindų sluoksnių klojimą.
Tankiai plastiškas: skiedinio darbinė konsistencija leidžia lengvai išlieti ir paskirstyti
masę bei gauti horizontalų paviršių.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 20 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 4N/mm2.
Labai mažas linijinis susitraukimas – sumažina pagrindo linijinius pokyčius džiūstant
(apie 0,6 mm/m), riboja jo galimybę sutrūkinėti ir atšokti silpniems pagrindams (silpno
sukibimo).

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,6 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2,0 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2,2 kg/dm3
apie 0,11 l/1 kg

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 2,75 l/25 kg

kontaktinio sluoksnio proporcijos

1 kg sausos masės +
0,12 litro vandens + 0,06
litro elastingos emulsijos
ATLAS

Min. / maks. liejinio storis

10 mm / 80 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

3,0 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,06 %

Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra
darbo metu

nuo +10 °C iki +30 °C

Sunaudojimo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Dangas leidžiama kloti

maždaug po 5–6  dienų*

* Rekomenduojamas laikas, kai masė klojama maždaug 20 °C temperatūroje ir esant 55–60 %
drėgmei.

z Likutinės drėgmės kiekis pagal laiką
Duomenys gauti esant 20 °C temperatūrai ir 55–60% drėgmei. Kiekvieną kartą, prieš naudojant grindų medžiagas, būtina atlikti drėgmės
bandymus.
Dienų skaičius / sluoksnio storis

1,5 cm

4 cm

7 cm

2 dienos

2,0

2,4

3,6

7 dienos

1,5

2,1

2,7

14 dienų

1,4

1,6

1,8

Produktas turi techninę aprobaciją ITB AT-15-8432/2010.
Atitkties deklaracija Nr. 107, aktuali nuo 2010.08.11.
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z Techniniai reikalavimai

Juodgrindžių džiūvimas ir priežiūra

ATLAS POSTAR 20 suteiktas Statybos technikos instituto techninis leidimas Nr. AT-158432/2010. 2010-05-15 Lenkijos atitikties deklaracija Nr. 107. Be to, atitinka standarto
PN-EN 13813 reikalavimus. EB atitikties deklaracija Nr. 107.
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PN-EN 13813:2003
CT-C40-F4

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas

A1fl

Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Atsparumas gniuždymui

C20(≥ 20N/mm2)

Atsparumas lenkimui

F4 (≥ 4N/mm2)

Atsparumas trynimui

NPD

Vandens/vandens garų laidumas, garso izoliacija, garso
slopinimas, šiluminė varža, cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.

z Juodgrindžių liejimas
Pagrindo paruošimas

Išlietas juodgrindes būtina saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų, nuo
tiesioginių saulės spindulių, mažos drėgmės oro ir skersvėjų. Norint
užtikrinti geras skiedinio rišimo sąlygas šviežiai išlietą paviršių galima
drėkinti vandeniu arba uždengti plėvele. Tinkama priežiūra padidina
atsparumą, pailgina rišimo trukmę ir džiūvimo procesą. Liejinio džiūvimo
trukmė priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpoje vyraujančių šilumos ir
drėgmės sąlygų. Liejinį galima naudoti (juo vaikščioti) maždaug po 24
valandų, o apkrovos gali būti taikomos maždaug po 14 dienų.

Apdailos darbai

Apdailos darbus, atsižvelgiant į brendimo sąlygas, drėgmę, dangos rūšį
ir laidumą, galima pradėti vidutiniškai po 5–6 dienų plytelių atveju, o
PVC dangų atveju – visiškai išdžiuvus. Jeigu kyla abejonių dėl likutinės
drėgmės kiekio juodgrindėse, būtina atlikti atitinkamus matavimus.
Neturėtų viršyti 3 %, kai klojamos keraminės plytelės, 2 % – kai liejama
savaime išsilyginanti masė, klojamos garams nelaidžios dangos, pvz.,
PVC. Prieš pradedant apdailos darbus paviršių gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT PLUS.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija

Pagrindas turi būti stabilus ir atitinkamai tvirtas, o jo paruošimo būdą lemia grindų
konstrukcinė struktūra. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 1,5%) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.
Su pagrindu sujungtos juodgrindės. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius ir
elementus, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo
medžiagas, dažus, silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo
įtrūkius paplatinti ir nuvalyti dulkes. Prieš pat liejant atitinkamą skiedinio sluoksnį pagrindą
būtina kiekvieną kartą suvilgyti vandeniu ir pakloti ant jo kontaktinį sluoksnį.
Juodgrindės ant skiriamojo sluoksnio. Skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki juodgrindžių aukščio.
Plūdrosios juodgrindės. Izoliacijos plokštes būtina pakloti sandariai, ant lygaus pagrindo,
kraštus pastumti. Ant plokščių padaryti skiriamąjį sluoksnį ir užlenkti jį ant sienų.
Juodgrindės su grindų šildymo sistema. Šildymo instaliacija turi būti patikrinta ir
pritvirtinta, vandens šildymo atveju vamzdžius būtina pripildyti vandens. Besiūles grindis
rekomenduojama kloti vienu sluoksniu (kai šildymo instaliacija yra stabiliai pritvirtinta).
Darbo metu būtina laikytis techninio projekto reikalavimų ir šildymo instaliacijos gamintojo nurodymų.

• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Žema temperatūra ir didelė drėgmė patalpoje gali pailginti juodgrindžių džiūvimą.
• Prieš visiškai paleidžiant grindų šildymą būtina kas 24 val. temperatūrą padidinti 2 °C, kol pasiekiama aukščiausia temperatūra.  Paskiau
sumažinti ją tokia pačia tvarka, kol šildymas išjungiamas.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Gali smarkiai pažeisti
akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti
dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines
ir akinius arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant
kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip
nurodyta Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

Kompensacijos

z Pakuotės

Liejinį atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų, esančių liejimo
zonoje. Darbinių laukų dydis neturėtų viršyti 35 m2. Jeigu laukai didesni, naudoti tarpines
kompensacijas. Kai darbinių laukų kraštų santykis yra didesnis nei 2:1, naudoti sutraukiamąsias kompensacijas. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius
stulpus ir patalpų slenksčius. Esamas pagrindo konstrukcines kompensacijas būtina perkelti
į liejinio sluoksnį.

Skiedinio paruošimas

maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų
lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė. Maišyti maišikliu. Masė tinkama naudoti iš
karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių.

Popieriniai maišai po 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-06-02

Kontaktinio sluoksnio klojimas

Kontaktinį sluoksnį kloti ant paruošto ir vandeniu suvilgyto pagrindo. Masę paruošti pagal
techninių duomenų lapuose pateikiamas proporcijas. Masės konsistencija yra skysta ir
galima ją tepti teptuku. Masę stipriai įtrinti į pagrindą. Kai kontaktinis sluoksnis išdžiūsta,
prieš klojant pagrindinį sluoksnį, būtina ją iš naujo paruošti.

Masės liejimas

visus darbus atlikti pagal grindų darbų technologiją. Kad juodgrindžių ar viršutinio grindų
sluoksnio paviršius būtų lygus, reikėtų naudoti medines ar metalines lentjuostes.  Lentjuostes kloti taip, kad liejinio storis atitiktų numatytą dydį ir nė vienoje vietoje nebūtų
plonesnis nei minimalus storis, numatytas kiekvienai konstrukcinei struktūrai (sujungta
su pagrindu, ant skiriamojo sluoksnio, plūdrusis). Masei tankinti ir tiksliau jai paskirstyti
taikyti vibravimą lentjuostėmis arba plūkimą glaistykle. Skiedinio perteklių nubraukti
lentjuostėmis vingiuotais judesiais. Prieš pradedant darbus liejimo lauke būtina pažymėti
būsimą pagrindo storį. Tai galima padaryti naudojant gulsčiuką ir kilnojamuosius aukščio
žymeklius. Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio, vengti tuščių vietų.
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ATLAS POSTAR 80 (10–80 mm)
greitojo naudojimo cementinis viršutinis grindų sluoksnis
• greitai džiūstantis – kitus darbus galima tęsti po 24 dienų
• greitojo rišimo – pėsčiųjų eismas po 3 valandų
• ribotas linijinis susitraukimas
• didelis atsparumas gniuždymui >40 N/mm
• stiprus sukibimas, tinka parketams ir epoksidiniams viršutiniams grindų sluoksniams

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

2

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sudaro 10–80 mm storio juodgrindes arba viršutinį grindų sluoksnį – sluoksnio
storis priklauso nuo numatytos konstrukcinės struktūros (lentelėje toliau).
Rekomenduojama greitojo remonto darbams – greitai naudojamas – per trumpą
laiką pasiekia pagrindinius eksploatacinius parametrus, todėl galima sutrumpinti technologines pertraukas ir pagreitinti kitų sluoksnių klojimą: pėsčiųjų eismas leidžiamas po
3 val., plyteles galima kloti po 24 val.
Gali būti grindų sluoksnių pagrindas: parketo, epoksidinių dangų ir viršutinio grindų
sluoksnio – tai stipraus sukibimo ir didelio atsparumo pjovimo jėgoms, veikiančioms
sandūrą su viršutiniu grindų sluoksniu, pvz., plečiantis ir susitraukiant medienai dėl jos
drėgmės pokyčių, pagrindas.
Sudaro didelio atsparumo dilimui viršutinį grindų sluoksnį – rekomenduojama
gyvenamiesiems pastatams, sandėliams, pramonės objektams, privažiavimams, terasoms ir t. t.
Tinka įleisti grindų šildymo sistemoms – nereikia naudoti papildomų elastingų priedų,
gerai praleidžia šilumą.
Leidžia gauti nuolydžius ir taisyti betono paviršius, laiptus, plokštes, liejinius.

ATLAS POSTAR 80 – portlandcemenčio, kvarcinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – keraminės ir akmens plytelės, PVC ir kiliminės dangos, plokštės,
parketas, epoksidinės  viršutiniai grindų sluoksniai ir epoksidinės dangos.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungtas su pagrindu – 10–80 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo).
• ant skiriamojo sluoksnio – 35–80 mm storio – pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė,
• plaukiojantis – 40–80 mm storio – liejamas ant šilumos ar garso izoliacijos:
ne mažiau nei EPS 100-038 klasės polistirolo plokščių, mineralinės vatos kietintų
grindų plokščių ir pan.
• šildomasis – liejinių virš šildymo sluoksnio aukštis turėtų būti bent 35 mm

z Savybės
Greitai džiūstantis – likutinės drėgmės kiekis, kai pagrindo storis apie 4 cm, po 24 val.,
kaip paklojama, yra mažiau nei 2,6 %.
Greitojo rišimo – greitai didėja atsparumas pirmą rišimo dieną.
Tankiai plastiškas – skiedinio darbinė konsistencija leidžia lengvai išlieti ir paskirstyti
masę bei gauti horizontalų paviršių.
Didelis atsparumas gniuždymui ≥ 40 N/mm2 – rekomenduojama visų rūšių vidutinių
ir didelių apkrovų paviršiams.
Atsparumas lenkimui: ≥ 7 N/mm2.
Atsparumas dilimui: ≤ 9,5 cm3/50 cm2
Labai mažas linijinis susitraukimas – sumažina pagrindo linijinius pokyčius džiūstant (apie 0,6 mm/m), riboja jo galimybę sutrūkinėti ir atšokti silpniems pagrindams
(silpno sukibimo).
Likutinės drėgmės kiekis pagal laiką. Duomenys gauti esant 20 °C temperatūrai ir
55–60 % drėgmei. Kiekvieną kartą, prieš naudojant grindų medžiagas, būtina atlikti
drėgmės bandymus.
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CT-C40-F7
GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

Dienų skaičius / sluoksnio storis

1,5 cm

4 cm

7 cm

1 diena

2,1

2,6

3,9

3 dienos

1,8

2,2

2,9

5 dienos

1,6

1,8

1,9

www.atlas.com.pl

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,75 / dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2.4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2.2 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0.07 l/1 kg
apie 1,75 l/ 25 kg

Sujungtos su pagrindu sistemos
kontaktinio sluoksnio proporcijos, kai
storis iki 2–2,5 cm

1 kg sausos masės + 0,12 litro
vandens + 0,06 litro elastingos
emulsijos ATLAS

Min. / maks. liejinio storis

10 mm / 80 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

4,0 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,06%

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Sunaudojimo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

maždaug po 3 valandų

Dangas leidžiama kloti

maždaug po 24 valandų*

* Rekomenduojamas laikas, kai masė klojama maždaug 20 °C temperatūroje ir esant 55–60 %
drėgmei.

z Techniniai reikalavimai
ATLAS POSTAR 80 suteiktas Statybos technikos instituto techninis leidimas
Nr. 15-8462/2010. Be to, atitinka standarto PN-EN 13813 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija Nr. 099. Suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
10

PN-EN 13813:2003
CT-C35-F7

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas
Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Atsparumas gniuždymui

C40(≥ 40N/mm2)

Atsparumas lenkimui

F7 (≥ 7 N/mm2)

Atsparumas dilimui, vandens laidumas,
cheminis atsparumas, vandens garų
laidumas, garso izoliacija, šiluminė varža,
garso slopinimas,

NPD

GRINDYS IR JUODGRINDĖS

z Pagrindo liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabili ir atitinkamai tvirtas, o jo paruošimo būdą lemia grindų konstrukcinė struktūra. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 1,5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.
Su pagrindu sujungtos juodgrindės. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius ir
elementus, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo
medžiagas, dažus, silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo
įtrūkius paplatinti ir nuvalyti dulkes. Prieš pat liejant atitinkamą skiedinio sluoksnį pagrindą
būtina kiekvieną kartą suvilgyti vandeniu ir pakloti ant jo kontaktinį sluoksnį.
Pagrindas ant skiriamojo sluoksnio. Skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki pagrindo aukščio.
Plūdrusis pagrindas. Izoliacijos plokštes būtina pakloti sandariai, ant lygaus pagrindo,
kraštus pastumti. Ant plokščių padaryti skiriamąjį sluoksnį ir užlenkti jį ant sienų.
Pagrindas su grindų šildymo sistema. Šildymo instaliacija turi būti patikrinta ir pritvirtinta, vandens šildymo atveju vamzdžius būtina pripildyti vandens. Besiūles grindis
rekomenduojama kloti vienu sluoksniu (kai šildymo instaliacija yra stabiliai pritvirtinta).
Darbo metu būtina laikytis techninio projekto reikalavimų ir šildymo instaliacijos gamintojo nurodymų.

Kompensacijos

Liejinį atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų, esančių
liejimo zonoje. Darbinių laukų dydis neturėtų viršyti 35 m2. Jeigu laukai didesni, naudoti
tarpines kompensacijas. Kai darbinių laukų kraštų santykis yra didesnis nei 2:1, naudoti
sutraukiamąsias kompensacijas. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius stulpus ir patalpų slenksčius. Esamas pagrindo konstrukcines kompensacijas
būtina perkelti į liejinio sluoksnį.

Skiedinio paruošimas

maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų
lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė. Maišyti maišikliu. Masė tinkama naudoti iš
karto, kai tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių.

Kontaktinio sluoksnio klojimas (sujungta su pagrindu)

Kontaktinį sluoksnį kloti ant paruošto ir vandeniu suvilgyto pagrindo. Masę paruošti pagal
techninių duomenų lapuose pateikiamas proporcijas. Masės konsistencija yra skysta ir
galima ją tepti teptuku. Masę stipriai įtrinti į pagrindą. Kai kontaktinis sluoksnis išdžiūsta,
prieš klojant pagrindinį sluoksnį, būtina ją iš naujo paruošti.

Masės liejimas

visus darbus atlikti pagal grindų darbų technologiją. Kad juodgrindžių ar viršutinio grindų
sluoksnio paviršius būtų lygus, reikėtų naudoti medines ar metalines lentjuostes.  Lentjuostes kloti taip, kad liejinio storis atitiktų numatytą dydį ir nė vienoje vietoje nebūtų plonesnis
nei minimalus storis, numatytas kiekvienai konstrukcinei struktūrai (sujungta su pagrindu,
ant skiriamojo sluoksnio, plūdrusis). Masei tankinti ir tiksliau jai paskirstyti taikyti vibravimą
lentjuostėmis arba plūkimą glaistykle. Skiedinio perteklių nubraukti lentjuostėmis vingiuotais
judesiais. Prieš pradedant darbus liejimo lauke būtina pažymėti būsimą pagrindo storį. Tai
galima padaryti naudojant gulsčiuką ir kilnojamuosius aukščio žymeklius. Paruoštą masę pilti
tolygiai iki nustatyto aukščio, vengti tuščių vietų.

Apdailos darbai

Apdailos darbus, atsižvelgiant į brendimo sąlygas, drėgmę, dangos rūšį
ir laidumą, galima pradėti vidutiniškai po 24 valandų plytelių atveju, o
PVC dangų atveju – visiškai išdžiuvus. Jeigu kyla abejonių dėl likutinės
drėgmės kiekio juodgrindėse, būtina atlikti atitinkamus matavimus.
Neturėtų viršyti 3 %, kai klojamos keraminės plytelės,
2 % – kai liejama savaime išsilyginanti masė, klojamos garams nelaidžios
dangos, pvz., PVC, medinės, epoksidinės. Prieš pradedant apdailos darbus
paviršių gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
pagrindo atsparumo parametrai. Atliekant darbus būtina tikrinti, ar
masė tinkamai išmaišyta ir yra tinkamos konsistencijos.
• Žema temperatūra ir didelė drėgmė patalpoje gali pailginti juodgrindžių džiūvimą.
• Prieš visiškai paleidžiant grindų šildymą būtina kas 24 val. temperatūrą padidinti 2 °C, kol pasiekiama aukščiausia temperatūra.  Paskiau
sumažinti ją tokia pačia tvarka, kol šildymas išjungiamas.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Gali smarkiai pažeisti
akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dėl savo būsenos – dulkės
– preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti
nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
apsaugines pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba
etiketę. Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• Charakteristikos. Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis
sąlygomis, ant padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti
12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo
chromo (VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %

z Pakuotės
Popieriniai maišai po 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-09-08

Juodgrindžių džiūvimas ir priežiūra

Išlietas juodgrindes būtina saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų, nuo tiesioginių saulės
spindulių, mažos drėgmės oro arba skersvėjų. Norint užtikrinti geras skiedinio rišimo
sąlygas šviežiai išlietą paviršių galima drėkinti vandeniu arba uždengti plėvele. Tinkama
priežiūra padidina atsparumą, pailgina rišimo trukmę ir džiūvimo procesą. Liejinio džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpoje vyraujančių šilumos ir drėgmės
sąlygų. Liejinį galima naudoti (juo vaikščioti) maždaug po 3 valandų, o keramines dangas
galima kloti maždaug po 24 valandų.
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ATLAS POSTAR 100 (10–50 mm)
savaime išsilyginantis cementinis viršutinis grindų mišinys
• labai didelis atsparumas gniuždymui ≥ 50 N/mm
• sandėliams, gamybos cechams, privažiavimams
• ribotas linijinis susitraukimas
• savaime sklidus - lengvai naudojamas
• tinka lieti rankiniu arba mechaniniu būdu

2
DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

CT-C50-F7-AR0,5
GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Išlygina pagrindus iki 10–50 mm – priklausomai nuo numatytos konstrukcinės struktūros,
kai pagrindo nelygumų yra tik vietomis ar kai visas padarytas su nuolydžiu.
Sudaro didelio atsparumo grindų sluoksnį – rekomenduojamas krovimo platformoms,
privažiavimam, požeminiams garažams, automobilių stovėjimo aikštelėms, terasoms,
balkonams, sandėliams ir pan.
Gali būti galutinis sluoksnis ar kitų dangų pagrindas.
Tinka įleisti grindų šildymo sistemoms – nereikia naudoti papildomų elastingų priedų,
gerai praleidžia šilumą.
Leidžia viršutinį grindų sluoksnį kloti iš šių medžiagų: parketas, epoksidinės
dangos ir viršutinis grindų sluoksnis – tai aukšto sukibimo ir didelio atsparumo
pjovimo jėgoms, veikiančioms sandūrą su viršutiniu grindų sluoksniu, pvz., plečiantis ir
susitraukiant medienai dėl jos drėgmės pokyčių, pagrindas.

ATLAS POSTAR 100 – portlandcemenčio, kvarcinių užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Apdailos sluoksnių rūšis – keraminės ir akmens plytelės, epoksidiniai viršutiniai
grindų sluoksniai, PVC ir kiliminės dangos, parketas, plokštės, epoksidinės dangos ir  
viršutiniai grindų sluoksniai.
Galimų sistemų rūšis:
• sujungtas su pagrindu – 10–50 mm storio – geros kokybės betonas, cementinės
ar anhidritinės besiūlės grindys (su grindų šildymu arba be jo).
• ant skiriamojo sluoksnio – 35–50 mm storio – pagrindas yra blogos kokybės,
neužtikrina tinkamo sukibimo – dulkantis, sutrūkinėjęs, užterštas aliejais, suteptas,
stipriai įsigeriantis; skiriamasis sluoksnis gali būti, pvz., 0,2 mm storio PE plėvelė,
• plaukiojantis – 40–50 mm storio – liejamas ant šilumos ar garso izoliacijos:
ne mažiau nei EPS 100-038 klasės polistirolo plokščių, mineralinės vatos kietintų
grindų plokščių ir pan.
• šildomasis – liejinių virš šildymo sluoksnio aukštis turėtų būti bent 35 mm.

z Savybės
Savaime sklidus – skiedinio darbinė konsistencija leidžia lengvai išlieti ir paskirstyti
masę bei gauti horizontalų paviršių.
Atsparumas gniuždymui: ≥ 50 N/mm2.
Atsparumas lenkimui: ≥ 7 N/mm2.
Labai mažas linijinis susitraukimas – sumažina pagrindo linijinius pokyčius džiūstant
(apie 0,6 mm/m), riboja jo galimybę sutrūkinėti ir atšokti silpniems pagrindams (silpno
sukibimo).
Pritaikytas mašininiam liejimui – leidžia greitai ir veiksmingai išlieti grindis net
dideliuose plotuose.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1,6 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2,0 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sustingus)

apie 2,2 kg/dm3

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

apie 0,13÷0,15 l / 1 kg
apie 3,25÷3,75 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

10 mm/50 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

3,0 mm

Linijiniai pokyčiai

≤ 0,06 %

Masės paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Sunaudojimo trukmė

ne mažiau nei 30 minučių

Pagrindu leidžiama vaikščioti

maždaug po 24 valandų

Dangas leidžiama kloti

maždaug po 3–4 savaičių*

* Rekomenduojamas laikas, kai masė klojama maždaug 20 °C temperatūroje ir esant 55–60 %
drėgmei.

z Techniniai reikalavimai
ATLAS POSTAR 100 suteiktas Statybos technikos instituto techninis
leidimas Nr. AT–15– 6971/2006. 2004-10-11 Lenkijos atitikties deklaracija
Nr. 084. Be to, atitinka standarto PN-EN 13813 reikalavimus.
05

PN-EN 13813:2003
CT-C50-F7-AR0.5

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas

A1fl

Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Atsparumas gniuždymui

C50 (≥ 50 N / mm²)

Atsparumas lenkimui

F7 (≥ 7 N / mm²)

Atsparumas trynimui

AR 0.5

Vandens/vandens garų laidumas, garso
izoliacija, garso slopinimas, šiluminė varža,
cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Juodgrindžių ar grindų liejimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti stabili ir atitinkamai tvirtas, o jo paruošimo būdą lemia grindų konstrukcinė struktūra. Bendrieji reikalavimai pagrindams:
• cementinės besiūlės grindys (daugiau nei 28 dienų, drėgmė ≤ 3%),
• betonas (daugiau nei 3 mėnesių, drėgmė ≤ 3%),
• anhidritiniai pagrindai (drėgmė ≤ 0,5 %) – šlifuoti mechaniškai ir nuvalytos dulkės.
Juodgrindės sujungtos su pagrindu. Nuo pagrindo būtina pašalinti sluoksnius ir
elementus, galinčius susilpninti sukibimą, ypač dulkes, kalkes, aliejus, riebalus, bitumo
medžiagas, dažus, silpnus ir atsilupančius senų liejinių sluoksnius. Paviršinius pagrindo
įtrūkius praplatinti, nuvalyti dulkes ir gruntuoti. Užpildyti greitojo naudojimo taisomuoju
skiediniu ATLAS TEN-10. Gruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT PLUS, vieną arba du kartus,
palikti bent 4 val., kad išdžiūtų.
Pagrindas ant skiriamojo sluoksnio. Skiriamosios medžiagos, pvz., PE plėvelė, sluoksnis
turi būti paklotas sandariai, nesusiraukšlėjęs ir užlenktas ant sienų (ant kompensacinių
juostelių) bent iki pagrindo aukščio.
Plūdrusis pagrindas. Izoliacijos plokštes būtina pakloti sandariai, ant lygaus pagrindo,
kraštus pastumti. Ant plokščių padaryti skiriamąjį sluoksnį ir užlenkti jį ant sienų.
Pagrindas su grindų šildymo sistema. Šildymo instaliacija turi būti patikrinta ir pritvirtinta. Besiūles grindis rekomenduojama kloti vienu sluoksniu (kai šildymo instaliacija yra
stabiliai pritvirtinta). Darbo metu būtina laikytis techninio projekto reikalavimų ir šildymo
instaliacijos gamintojo nurodymų.

Kompensacijos

Liejinį atskirti ATLAS KOMPENSACINIU PROFILIU nuo sienų ir kitų elementų, esančių
liejimo zonoje. Darbinių laukų dydis neturėtų viršyti 35 m2. Jeigu laukai didesni, naudoti
tarpines kompensacijas. Kai darbinių laukų kraštų santykis yra didesnis nei 2:1, naudoti
sutraukiamąsias kompensacijas. Sutraukiamąsias kompensacijas būtina įrengti apie laikančiuosius stulpus ir patalpų slenksčius. Esamas pagrindo konstrukcines kompensacijas
būtina perkelti į liejinio sluoksnį.

Skiedinio paruošimas

Rankinis liejimas: maišo turinį suberti į indą su vandeniu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa masė. Maišyti mechaniškai,
naudojant maišiklį, maišytuvą ar betono maišytuvą. Masė tinkama naudoti iš karto, kai
tik išmaišoma, ir savo savybes išsaugoja apie 30 minučių.
Mašininis liejimas: sausąją masę iš maišo suberti į maišytuvo būgną ir nustatyti nuolatinį
vandens dozavimo režimą, kad iš žarnos tekėtų tinkamos konsistencijos masė.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 20 kg skiedinio 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm
sluoksnio storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja viršutinio grindų sluoksnio ar pagrindo atsparumo parametrai.
Atliekant darbus būtina tikrinti, ar masė tinkamai išmaišyta ir yra
tinkamos konsistencijos.
• Prieš visiškai paleidžiant grindų šildymą būtina kas 24 val. temperatūrą padidinti 2 °C, kol pasiekiama aukščiausia temperatūra.  Paskiau
sumažinti ją tokia pačia tvarka, kol šildymas išjungiamas.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Gaminį saugoti nuo drėgmės, vežti ir laikyti sausomis sąlygomis, ant
padėklų, sandariai uždarytuose maišuose. Tinka naudoti 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-26

Masės liejimas

Masė liejama mašininiu būdu – naudojant maišytuvą su nuolatiniu vandens dozavimu
ir sliekiniu siurbliu.  Taip gali būti klojamas rankiniu būdu. Prieš pradedant darbus liejimo
lauke būtina pažymėti būsimą pagrindo storį. Tai galima padaryti naudojant gulsčiuką
ir kilnojamuosius aukščio žymeklius. Paruoštą masę pilti tolygiai iki nustatyto aukščio,
vengti tuščių vietų. Iš karto, kai tik išliejamas kiekvienas laukas, iš masės būtina pašalinti
orą, pvz., naudojant volelį ar šepetį su ilgais, kietais šeriais. Šepetį tempti kratomaisiais
judesiais išilgai ir įstrižai užlieto paviršiaus. Technologinį lauką būtina užpildyti, išlyginti
ir iš jo pašalinti orą maždaug per 30 minučių.

Liejinio džiūvimas ir priežiūra

Išlietą paviršių būtina saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų, nuo tiesioginių saulės
spindulių, mažos drėgmės oro arba skersvėjų. Norint užtikrinti geras skiedinio rišimo
sąlygas šviežiai išlietą paviršių galima drėkinti vandeniu arba uždengti plėvele. Liejinio
džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio ir patalpoje vyraujančių šilumos ir drėgmės sąlygų. Liejinį galima naudoti (juo vaikščioti) maždaug po 24 valandų, o apkrovos
gali būti taikomos maždaug po 14 dienų.

Apdailos darbai

Apdailos darbus, atsižvelgiant į brendimo sąlygas, drėgme, dangos rūšį ir laidumą, galima pradėti vidutiniškai po 3–4 savaičių plytelių atveju, o PVC dangų ar parketo atveju
– visiškai išdžiuvus. Prieš pradedant apdailos darbus paviršių gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT PLUS.
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z Mineralinių paviršių pažeidimai
Betonas, cemento tinkas ir liejiniai ypač ima irti, jeigu buvo netinkamai paruošti. Jeigu nesirūpinama didžiausiu sukibimu ir tinkamu cemento kiekiu, nepaisoma tinkamo vandens ir cemento santykio, netinkamai prižiūrima, gana greitai prasideda irimo procesas.
Jeigu norima veiksmingai kovoti su irimu ir atitinkamam gedimui parinkti geriausias remonto technologijas, būtina pirmiausia išanalizuoti tam tikros
konstrukcijos irimo priežastis.
Veiksnius, sukeliančius mineralinių pagrindų gedimus, t. y. įtrūkimus, ištrupėjimus ir įlinkimus, nesandarumą, biologinį užkratą, armatūros plieno koroziją
ar pH sumažėjimą, galima suskirstyti į kelias grupes:
− mechaniniai – dėl virpesių ir smūgių,
− cheminiai – dėl rūgštinio vandens ir užteršto oro,
− fiziniai – dėl vandens užšalimo ir atšilimo,
− biologiniai – grybelių ar dumblių atsiradimas,
− darbų atlikimo – pvz., blogai sumontuoti elementai,
− eksploataciniai – susiję su eksploatacija

z Tinko ir liejinių remontas
ATLAS TEN-10 ir IŠLYGINAMASIS SKIEDINYS ATLAS – tai gaminiai, kurie leidžia glaistyti ir užpildyti nedidelius trūkumus viduje ir išorėje. Skiediniai pasižymi
stipriu sukibimu, todėl darbus galima atlikti ne tik ant vertikalių ir horizontalių paviršių, bet ATLAS TEN-10 atveju net ant lubų ir balkono plytelių apatinių
elementų.

z Gelžbetonio konstrukcijų remontas
Sisteminiai technologiniai sprendimai – betoninių ir gelžbetoninių elementų pažeidimų kompleksiniam remontui.
Visas remonto medžiagų komplektas – sistema leidžia parinkti skiedinį pagal paviršiaus dydį ir trūkumų gylį.
Platus naudojimo spektras – nuo konstrukcinio pobūdžio elementų remonto iki darbų atlikimo taisymo: perdangų, terasų,
balkonų, atramų, stulpų, mūrų, laiptų.
Leidžia atkurti pirminę elemento formą – sistemą sudaro cementiniai skiediniai, skirti naudoti įvairaus storio, kurie sudaro
paeiliui klojamus sluoksnius.
Remontuojamiems elementams suteikia reikiamą keliamąją jėgą, atsparumą ir gerina estetiką.
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z Mineralinių paviršių pažeidimai

Skiedinio pavadinimas

FILER

ENDER

IŠLYGINAMASIS

TEN-10

MONTER T-15

Naudojimo vieta
Lauko sienos

•

•

•

•

Vidaus sienos

•

•

•

•

Lauko grindys

•

•

•

•

•

Vidaus sienos

•

•

•

•

•

Terasos ir balkonai

•

•

•

•

•

Stulpai ir atramos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Paviršiaus pažeidimo rūšis
Įtrūkimai

•

Gilesni trūkumai

•

•

Remontuojamo paviršiaus dydis
Mažas paviršius

•

•

Didelis paviršius

•

•

•

•

Svarbiausi parametrai
Sukibimas su betonu

ne mažiau nei 1,0 N/mm2

ne mažiau nei 0,5 N/mm2

ne mažiau nei 0,3 N/mm2

ne mažiau nei 0,5 N/mm2

ne mažiau nei 1,2 N/mm2

Atsparumas gniuždymui

ne mažiau nei 43 N/mm2

ne mažiau nei 19 N/mm2

ne mažiau nei 12 N/mm2

ne mažiau nei 40 N/mm2

ne mažiau nei 60 N/mm2

Atsparumas lenkimui

ne mažiau nei 9,0 N/mm2

ne mažiau nei 4,5 N/mm2

ne mažiau nei 4,0 N/mm2

ne mažiau nei 9,0 N/mm2

ne mažiau nei 7,0 N/mm2

10–50 mm

3–10 mm

2–15 mm

5–30 mm

20–50 mm

Sluoksnio storis
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ATLAS TEN-10
greitai kietėjantis cementinis skiedinys
• betono arba gelžbetonio pagrindams remontuoti
• didelių apkrovų liejiniams lieti
• greitai didėja atsparumas, ribotas susitraukimas
• paviršiumi galima vaikščioti jau po 3 valandų
• stipriai sukimba su lubomis

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirtas betoniniams ir gelžbetoniniams elementams remontuoti – koreguoja ir
vietinius nelygumus, ir ištisus balkonų, terasų, stulpų, atramų, laiptų, platformų ir pan.
paviršius.
Skirtas mineralinių pagrindų trūkumams ir įtrūkimams užpildyti – tinko, liejinių
ir pan.
Sudaro labai didelio atsparumo gniuždymui ir trynimui sluoksnį – naudojamas
krovos platformoms ir privažiavimams, sandėliuose ir gamybos cechuose.
Suremontuotu paviršiumi galima vaikščioti jau po 3 val. – leidžia greitai atlikti darbus
komunikaciniuose kanaluose, koridoriuose, privažiavimuose, platformose ir pan.
Leidžia profiliuoti ir atkurti remontuojamo elemento pirminę formą – pvz., balkono
ar terasos plokštės kraštus, bordiūrus, laiptelius ir laiptų aikšteles.

ATLAS TEN-10 – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, kvarcinių
užpildų ir papildų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.5 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.85 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 2.0 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis
mišinys)

0,12÷0,15 l / 1 kg
3,0÷3,75 l / 25 kg

kontaktinio sluoksnio proporcijos

1 kg sausosios masės + 0,18 l
vandens + 0,09 l ELASTINGOS
EMULSIJOS ATLAS

Min. / maks. liejinio storis

5 mm / 30 mm

Didžiausias skaldos skersmuo

1,5 mm

z Savybės

Sukibimas su betonu

ne mažiau nei 0.5 MPa

Pasižymi greitu pradinio atsparumo prieaugiu – jau po 24 val. skiedinys įgauna
atsparumą gniuždymui, siekiantį ne mažiau nei 20 N/mm2, lenkimui - ne mažiau nei
3,5 N/mm2.
Plyteles galima klijuoti jau po 24 valandų.
Labai gerai priglunda prie lubų ir balkono plokščių apačios paviršių – dėl molekulinės
sąveikos jėgų, veikiančių, kai yra pusiau skystos būsenos.
Leidžia formuoti nuolydį – dėl atitinkamai parinktos, tankios darbinės konsistencijos
leidžia gauti vandens veikiamų paviršių nuolydžius.

Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys tinkamas naudoti

apie 40 minučių

Paviršiaus naudojimas - vaikščioti
leidžiama

po maždaug 3 valandų

Plyteles leidžiama klijuoti

po maždaug 24 valandų

Remontuojamų elementų rūšis – betoniniai ir gelžbetoniniai, cementinis tinkas
ir liejiniai.
Apdailos sluoksnio rūšis – gali būti naudojamas kaip plytelių, parketo, plokščių
pagrindas; taip pat gali būti naudojamas kaip galutinis sluoksnis.

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui išduotas Statybos technikos instituto techninis leidimas Nr.
AT-15-4411/2005. 2004-10-11 Lenkijos atitikties deklaracija Nr. 034. Be
to, atitinka standarto PN-EN 13813 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
Nr. 034.
05

PN-EN 13813
CT-C40-F7-AR6

Juodgrindės cemento pagrindu CT
Degumas

A1fl

Korozinių medžiagų išskyrimas

CT

Vandens laidumas

NPD

Vandens garų laidumas

NPD

Atsparumas gniuždymui

C40 (≥ 40N /mm2)

Atsparumas lenkimui

F7 (≥ 7N /mm2)

Atsparumas trynimui

AR6

Garso izoliacija, garso slopinimas, šiluminė
varža, cheminis atsparumas

NPD

Gaminiui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Paviršiaus remontas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir stabilus, t. y. atitinkamai tinkamas, pašalinti sluoksniai, galintys
silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus, riebalai, vaškas, bitumo
medžiagos, dažų likučiai. Laisvus elementus ir silpno atsparumo pagrindo fragmentus
būtina pašalinti mechaniniu būdu, pvz., nukalti. Pagrindo paviršius turi būti grublėtas ir
akytas. Esamus įbrėžimus ir įtrūkimus būtina mechaniškai praplėsti iki mažiausia 5 mm
pločio. Glotnius paviršius būtina pašiaušti, kad paviršius būtų grublėtas. Prieš pat paklojant
tikrąjį skiedinio sluoksnį pagrindą būtina kiekvieną kartą sudrėkinti vandeniu ir pakloti ant
jo kontaktinį sluoksnį, gaunamą išmaišius: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litro vandens + 0,9
litro ELASTINGOS EMULSIJOS ATLAS. Tokio kiekio pakanka padengti apie 10 m2.

Kompensacijos

Jeigu liejamas viršutinis grindų sluoksnis ar juodgrindės, sienos ir kiti elementai vykdomų
darbų zonoje turi būti atskirti (kompensuojami) nuo liejinio, pvz., ATLAS KOMPENSACINIAIS
PROFILIAIS arba plonomis polistirolo juostelėmis. Taip pat būtina ant sienų pažymėti esamų
pagrindo kompensacijų vietas, kad vėliau jas būtų galima perkelti į pagrindo sluoksnį.

Masės paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Masė tinkama
naudoti, kai tik išmaišoma, ir būtina ją sunaudoti per 40 minučių.

Kontaktinio sluoksnio klojimas

Kontaktinį sluoksnį kloti ant paruošto ir vandeniu suvilgyto pagrindo. Masę paruošti pagal
techninių duomenų lapuose pateikiamas proporcijas. Masės konsistencija yra skysta ir
galima ją tepti teptuku. Masę stipriai įtrinti į pagrindą. Kai kontaktinis sluoksnis išdžiūsta,
prieš klojant pagrindinį remonto sluoksnį, būtina jį iš naujo paruošti.

Masės tepimas

Ant dar drėgno kontaktinio sluoksnio būtina pakloti tikrąjį ATLAS TEN-10 skiedinio sluoksnį,
naudojant plieninę glaistyklę ir stengiantis gerai (spaudžiant) užpildyti esamus įskilimus
ir įtrūkimus. Kitus skiedinio sluoksnius jungti tarpusavyje prieš medžiagai pradedant
rištis. Priklausomai nuo esamų šilumos ir drėgmės sąlygų skiedinys pradeda kietėti jau
maždaug po 1 val. Tuo metu pradėjusį kietėti paviršių galima, jeigu reikia, išlyginti arba
užtrinti. Jeigu viršutiniam grindų sluoksniui ar juodgrindėms lieti naudojamas ATLAS
TEN-10, darbus būtina vykdyti vadovaujantis grindų darbų technologija ir nepamiršti,
kad naudojamas skiedinys greičiau kietėja ir būtina įrengti tinkamas kompensacijas.
Viršutinį grindų sluoksnį galima pradėti naudoti (juo vaikščioti) maždaug po 3 valandų,
kai jis išliejamas.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama apie 20 kg sausosios masės 1 m2 ir kiekvienam
storio 1 cm.

z Svarbi papildoma informacija
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
viršutinio grindų sluoksnio ar pagrindo atsparumo parametrai.
• Liejamą sluoksnį darbų atlikimo  metu ir iš karto juos baigus saugoti
nuo kritulių ir pernelyg intensyvaus džiūvimo (prireikus sluoksnį
sudrėkinti vandeniu ar uždengti plėvele).
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-17
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ATLAS MONTER T-15
greitojo rišimo montažinis skiedinys
• statybiniams elementas tvirtinti
• nesukelia plieninių elementų korozijos
• geras sukibimas su pagrindu
• mašinų ir įrenginių pagrindas
• greitas atsparumo prieaugis
pastovus
tvirtinimas

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas statybiniams elementams tvirtinti mūrytuose, betoniniuose ir
gelžbetoniniuose pagrinduose, ant horizontalių paviršių.
Leidžia gauti stabilų tvirtinimą jau po 15 minučių – montuojant plieninius inkarus,
pamatų varžtus, aptvaro stulpelius, balkonų ir laiptų turėklus ir pan.
Leidžia lieti pagrindus, kai būtina ant betoninio pagrindo greitai ir tiksliai pastatyti mašinas,
sijas, reles ar stulpus.
Rekomenduojamas kaip šaligatvių akmenų ir betoninių plokščių tarpų užpildas – vietose,
kuriose nėra galimybės taikyti tinkamos trukmės technologinių pertraukų.

ATLAS MONTER T-15 – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio, kvarcinių
užpildų ir modifikuojamųjų priedų sausasis mišinys.

Remontuojamo paviršiaus rūšis – konstrukciniai betoniniai ir gelžbetoniniai
elementai

z Savybės
Skystos konsistencijos – todėl visiškai ir tiksliai užpildo tarpus tarp tvirtinamo elemento
ir angos, užtikrina stabilų ir patikimą tvirtinimą.
Neleidžia atsirasti sukietėjusio skiedinio paviršiaus įtrūkimams – pasižymi labai
mažu linijiniu susitraukimu.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2.1 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 2.2 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis
mišinys)

0,12÷0,13 l / 1 kg

Min. / maks. liejinio storis

20 mm / 50 mm

Sukibimas

ne mažiau nei  1.2  MPa

Atsparumas gniuždymui

3,0÷3,25 l / 25 kg

po 24 val. ≥ 25 MPa
po 28 dienų ≥ 60 MPa
po 24 val. ≥ 3.5 MPa

Atsparumas lenkimui
po 28 dienų ≥ 9.0 MPa
Masės paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys paruoštas naudoti

apie 15 minučių

Tinkamumo naudoti trukmė

apie 15 minučių

z Techniniai reikalavimai
Statybos technikos instituto techninis LIUDIJIMAS Nr. AT-15-4332/2005.
2004-10-11 Lenkijos atitikties deklaracija Nr. 033. Įmonės gamybos kontrolės sertifikatas Nr. ITB–0017/Z. Valstybinio higienos instituto higienos
sertifikatas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Elementų montavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tinkamai tvirtas, be sluoksnių, galinčių susilpninti skiedinio sukibimą,
ypač nuvalyti dulkes, nešvarumus, kalkes, riebalus, vašką. Taip pat būtina apdoroti tvirtinamą
elementą. Rekomenduojama nuo jo paviršiaus pašalinti rūdis ir senus dažų sluoksnius.
Įgerčiai sumažinti, prieš naudojant skiedinį, pagrindo ir tvirtinamo elemento (jeigu tai yra
betoninis ar gelžbetoninis elementas) paviršius būtina sudrėkinti vandeniu.

Masės paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Masę sunaudoti
per maždaug 15 minučių.

Elemento tvirtinimas

Skiediniu užpildomos prošvaisos tarp angos sienelių ir tvirtinamo elemento dydis, taip
pat užpildo storis turi būti 20–50 mm. Pagrįstais atvejais, pvz., įrengiant „pamatėlius“,
skiedinio naudojimo vietą būtina apkalti. Tvirtinamą elementą įdėti į paruoštą angą ar
kanalą ir tinkamai stabilizuoti, kad užliejant nepasislinktų. Apie elementą laisvą ertmę
užpildyti skiediniu ATLAS MONTER T-15.
Dėmesio. Draudžiama keisti tvirtinamo elemento vietą, kai  skiedinys kietėja.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama apie 2 kg sausosios masės 1 dm3 užpildo
masės.

z Svarbi papildoma informacija
• Liejamą sluoksnį darbų atlikimo  metu ir iš karto juos baigus saugoti
nuo kritulių ir pernelyg intensyvaus džiūvimo (prireikus sluoksnį
sudrėkinti vandeniu ar uždengti plėvele).
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS
SZOP preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis
į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines
pirštines ir akinius arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Elgtis kaip nurodyta Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo
drėgmės. Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo
(VI) kiekis paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišeliai po 5 kg, popieriniai maišai po 25 kg.
Padėklas: 1100 kg maišeliais po 5 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-17
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IŠLYGINAMASIS SKIEDINYS ATLAS
universalus statybinis skiedinys
• smulkiems mineralinių pagrindų remonto darbams
• greitai išlygina paviršių
• plytelėms, išlyginamiesiems glaistams, tinkui, juodgrindėms
• stiprus sukibimas
• plyteles galima klijuoti jau po kelių valandų
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas smulkiems pagrindų remonto darbams – leidžia niveliuoti
smulkius pagrindo trūkumus, įdubimus ir kitus nelygumus, tiek sienų, tiek ir grindų
(lyginamo paviršiaus dydis neturėtų viršyti maždaug 1 m2).
Leidžia greitai pradėti kitus darbus – plyteles galima klijuoti maždaug po 5 valandų
(jeigu sluoksnio storis 10 mm).
Galima mūryti plonu sluoksniu – skiediniu galima atlikti smulkius mūro darbus, kai
atliekama patalpų apdaila.

ATLAS IŠLYGINAMASIS SKIEDINYS – aukščiausios kokybės cementinio
rišiklio, kvarcinių užpildų ir priedų sausasis mišinys.

Remontuojamų pagrindų rūšis – cemento, cemento-kalkių tinkas, betonas, dujinis
betonas, cementinės besiūlės grindys, taip pat netinkuotas plytų ir keraminių ar
silikatinių tuščiavidurių plytų mūras.
Apdailos sluoksnio rūšis – keraminių plytelių dangos, išlyginamieji sluoksniai,
plonasluoksnis tinkas, liejiniai ir pan.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.45 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.55 kg/dm3
0,22 – 0,25 l / 1 kg

Maišymo santykis (vandens/skiedinio)

2,2 – 2,5 l / 10 kg
5,5 – 6,25 l / 25 kg

Min. / maks. liejinio storis

2 mm / 15 mm

z Savybės

Sukibimas

0,3 MPa

Lengvai klojamas – darbiniai parametrai leidžia lengvai profiliuoti skiedinį ir pritaikyti
jį prie trūkumų formos.
Didelis mechaninis atsparumas – gniuždymui ne mažiau nei 12 MPa ir lenkimui ne
mažiau nei 4 MPa.

Atsparumas gniuždymui

ne mažiau nei  12  MPa

Atsparumas lenkimui

ne mažiau nei  4  MPa

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Skiedinys paruoštas naudoti

4 valandos

Tinkamumo naudoti trukmė

ne mažiau nei 20 minučių

Plyteles leidžiama klijuoti

5 val./1 cm sluoksnio storio

z Techniniai reikalavimai
Statybos technikos instituto techninis liudijimas Nr. AT-15-2622/2007.
2005-06-01 Lenkijos atitikties deklaracija Nr. 085. Valstybinio higienos
instituto higienos sertifikatas ir radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Pagrindo remontas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir stabilus, t. y. atitinkamai tinkamas, pašalinti sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus, riebalai, vaškas,
bitumo medžiagos, dažų likučiai. Laisvus elementus ir silpno atsparumo pagrindo fragmentus pašalinti mechaniškai, pvz., nukalti. Per didelę pagrindo įgertį sumažinti ATLAS
UNI-GRUNT grunto emulsija.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių
duomenų lape) ir maišyti maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Masė tinkama
naudoti, kai tik išmaišoma, ir būtina ją sunaudoti per 4 valandas.

Skiedinio naudojimas

Skiedinį tepti ant prieš tai paruošto ir gruntuoto pagrindo mūrininko mente ar glotnia
plienine glaistykle. Vienu kartu galima kloti ne daugiau nei 15 mm storio skiedinio
sluoksnį. Po 30–90 min., kai paklojamas skiedinys (priklausomai nuo pagrindo ir aplinkos parametrų), galima skiedinį užtrinti glaistykle su veltiniu ar polistirolu arba išlyginti
plienine glaistykle. Šis paviršiaus apdorojimo būdas nerekomenduotinas, jeigu pagrindas
ruošiamas dangoms, pvz., keraminėms plytelėms, kloti. Jeigu skiedinį būtina naudoti
didesniame plote (daugiau nei 1 m2), iš karto, kai tik padaromas išlyginamasis sluoksnis,
būtina ant jo padaryti kompensacinius plyšius, pvz., įbrėžti šviežią skiedinį mūrininko
mente ar glaistykle.

Apdailos darbai

Priimama, kad nuo skiedinio paklojimo iki plytelių klijavimo, turėtų praeiti 5 valandos
kiekvienam 1 cm išlyginamojo sluoksnio storio (jeigu sluoksnio storis apie 10 mm).
Prieš pradedant apdailos darbus paviršių rekomenduojama gruntuoti emulsija ATLAS
UNI-GRUNT. Eksploatacinį atsparumą skiedinį pasiekia po 3 dienų.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama apie 16 kg sausosios masės 1 m2 ir kiekvieniems 10 mm  storio.

z Svarbi papildoma informacija
• Liejamą sluoksnį darbų atlikimo  metu ir iš karto juos baigus saugoti
nuo kritulių ir pernelyg intensyvaus džiūvimo (prireikus sluoksnį
sudrėkinti vandeniu ar uždengti plėvele).
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 10 kg, 25 kg.
Padėklas: 1100 kg maišais po 10 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-17
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TINKO SKIEDINIAI
z Tinko skiedinių klasifikavimas
Tinkas klasifikuojamas pagal standartą PN-EN 998-1:2004. Mūro skiedinių reikalavimai. 1 dalis: Tinko skiediniai.
• Tinką galima suskirstyti pagal gamybos koncepciją:
- nustatytų savybių skiediniai
- nustatytos sudėties skiediniai
• Svarbiausias skiedinių skirstymas yra pagrįstas jų savybėmis ir/ar naudojimo būdu.
Taigi yra išskiriamos šios tinko skiedinių rūšys:
- bendrosios paskirties (GP),
- lengvieji (LW),
- dažyti (CR),
- vienasluoksnio tinko (OC),
- atnaujinamieji (R),
- šilumai izoliuoti (T)
Toks skirstymas leidžia beveik neklystamai pasirinkti reikiamą skiedinį. Žinoma, visada būtina atsižvelgti į produkto, iš kurio sumūryta
siena, gamintojo nurodymus.
• Priklausomai nuo apdailos kokybės, tinkas skirstomas į tris kategorijas nuo 0 iki III. Visi ATLAS tinko skiediniai yra aukščiausios
kategorijos – III. Pasižymi šio tipo tinkui būdinga labai glotniu ir lygiu paviršiumi, netrūkinėja, neatsiranda apnašų, nesusidaro purslų ir
pan.

z Tinko skiedinių klasifikavimas
Tinkas yra kiekvieno pastato elementas. Gaminamas iš įvairių žaliavų, todėl jų parametrai ir paskirtis gali labai skirtis. Didžiausi reikalavimai keliami fasado tinkui, kuris atlieka kelias svarbias funkcijas. Pirmiausia privalo saugoti išorines sienas nuo nepalankių aplinkos sąlygų
veiksnių, antra – turi puošti fasadą.
• Tradicinis tinkas – galutinė apdaila
Tradicinių sprendimų šalininkai dažnai palieka fasadą, padengtą III kategorijos tinku, ir apsiriboja tik jo nudažymu. Taip pat elgiasi tie, kurių
namai intensyviai veikiami teršalų – nešvarumai prie glotnaus fasado „nelimpa“ taip, kai prie struktūrinio.
• Tradicinis tinkas – plonasluoksnio tinko pagrindas

Plonasluoksniam tinkui būtina lygus pagrindas, o tokį galima gauti naudojant kaip pagrindą tradicinį cemento arba cemento-kalkių tinką. Paruošti naudoti
ATLAS tinko mišiniai užtikrina labai gerus techninius parametrus ir leidžia naudoti tinkavimo agregatus, Mišinio rūšis turi būti parenkama pagal pagrindo,
t. y. mūro, kurį norima tinkuoti, rūšį.
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z Tinko parinkimas
• • • ypač rekomenduojamas šiam tikslui
• gali būti naudojamas šiam tikslui
Tipų žymėjimas
GP – bendrosios paskirties
LW – lengvasis
OC – nustatytų savybių
Skiedinio rūšis

TINKO SKIEDINYS

KB-TYNK

LENGVASIS MAŠININIS
CEMENTO- KALKIŲ
TINKAS

REKORD

GP

LW

LW

OC

•••

•••

Naudojimo vieta
Viduje

•••

•••

išorėje

•••

•••

•••

Pagrindo rūšis
Keraminis

•••

•

•••

•

Kalkių-smėlio

•••

•

•••

•

Betono

•••

•

•

•••

•

•••

•••

•

•••

Akytojo betono

Klojimo būdas
Rankinis

•••

•••

•

Mechaninis

• • •*

•••

•••

Tinko parametrai
Spalva

pilka

pilka

pilka

balta

Tinko kategorija

0-III

0-III

0-III

III

CSII
1,5 – 5,0 N/mm2

CSI
0,4 – 2,5 N/mm2

CSII
1,5 – 5,0 N/mm2

CSII
1,5 – 5,0 N/mm2

6 - 30 mm

2 - 8 mm

5 - 30 mm

1 - 10 мм

apie 20 kg/m2

apie 15 kg/m2

apie 11 kg/m2

apie 15 kg/m2

atsparumo gniuždymui kategorija
Storis
Sąnaudos 1 cm storio

* Mašininis tinkas gaminamas kaip ATLAS TINKO SKIEDINIŲ variantas – produkto pakuotės ženklinamos raide M
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TINKO SKIEDINYS ATLAS
tradicinis III kategorijos cementinis tinkas
• tinkuoti rankiniu arba mašininiu būdu
• ypač plastiškas
• didelis atsparumas CS II
• sluoksnio storis: 6–30 mm
• sienoms ir luboms tinkuoti

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

0-III kategorijos dvisluoksnis tinkas – tinką sudaro du sluoksniai: pradinis ir viršutinis
sluoksniai (papildomai galima pakloti ATLAS SMULKIOSIOS SKALDOS TINKO SKIEDINIO
arba ATLAS REKORD glaistomosios masės glaistomąjį sluoksnį).
Pritaikytas tinkuoti rankiniu arba mašininiu būdu – skiedinys siūlomas dviejų variantų:
rankiniam arba mašininiam tinkavimui (pakuotės papildomai ženklinamos M raide).

ATLAS TINKO SKIEDINYS – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio,
kvarcinių užpildų ir priedų sausasis mišinys.

Tinkuojamų paviršių rūšis – plytų, blokelių, tuščiavidurių plytų ir kitų panašaus tipo
keraminių ar silikatinių medžiagų lubos ir sienos, betono, dujinio betono, medienos
drožlių-cemento paviršiai, cemento ir cemento-kalkių tinkas.

z Savybės
Didelis atsparumas – aukščiausia kategorija CS IV (daugiau nei 6,0 N/mm2) – pradinis
sluoksnis yra tinkamas viršutinio sluoksnio iš didelio atsparumo tinko pagrindas – atsparus
sutraukiamiesiems įtrūkimams, atsirandantiems dėl tokių skiedinių džiūvimo.
Labai geras sukibimas su pagrindu – rekomenduojamas ypač glotniems ar mažos
įgerties paviršiams, stipriai sukimba su plytomis, blokeliais ir pan.
Į skiedinį galima dėti preparatų nuo šalčio, kurie leidžia darbus atlikti žemesnėje
temperatūroje, t. y. žemiau nei +5 °C – nustatant skiedinio naudojimo temperatūrų
ribas, jo paruošimo būdą (ypač jeigu koreguojamas pilamo vandens kiekis), darbų atlikimo
tvarką ir skiedinio rišimo sąlygas laikytis priedo nuo šalčio gamintojo nurodymų. Dedamo
preparato nuo šalčio kiekis priklauso nuo cemento kiekio skiedinyje – ATLAS CEMENTINIO pradinio tinko SLUOKSNIO santykis cementas : užpildai yra 1:4. Dėmesio. skiedinio
gamintojas neatsako už naudojamų priedų nuo šalčio veikimo padarinius ir kokybę.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.6 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.8 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.8 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

0,13÷0,16 l / 1 kg
3,25÷4,0 l / 25 kg

Min. / maks. tinko storis

6 mm / 30 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Brendimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys paruoštas naudoti

maždaug 4 valandas

z Techniniai reikalavimai
ATLAS TINKO SKIEDINYS atitinka standarto PN-EN 998-1 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija Nr. 006-1.
05

PN-EN 998-1

Gamykloje gaminamas nustatytų savybių, bendrosios paskirties (GP) tinko
skiedinys vidaus ir išorės darbams
Degumas – klasė

A1

Sukibimas

0,5 N/mm2 – FP:B

Atsparumas gniuždymui

CS II kategorija
(1,5÷5,0 N/mm2)

Vandens įgertis - kategorija

W1

Vandens garų laidumo koeficientas

µ 15/35

Šilumos laidumo koeficientas (tabeliniai
duomenys)

0,93 W/mK (λ10, dry)

Sausosios būsenos bendrasis tankis

≤ 1800 kg / m3

Stabilumas. Masės nuostolis po šaldymo ir
atšildymo ciklų

≤ 3%

Stabilumas. Atsparumo gniuždymui kategorija
po šaldymo ir atšildymo ciklų

CS II

Gaminiui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir tvirtas t. y. tinkamas, nuo jo turi būti pašalinti
sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus,
riebalai, vaškas, adhezinių medžiagų ir dažų likučiai. Silpnus paviršiaus fragmentus
būtina nukalti, o laisvus ir byrančius elementus pašalinti plieniniu šepečiu. Medienos
drožlių-cemento plokščių sandūrų kraštus prieš tinkuojant būtina sutvirtinti nerūdijančio
plieno tinklo juostomis. Langų ir durų angų kampus ir kraštus būtina apsaugoti cinkuoto
plieno profiliais. Jeigu būtina sumažinti pagrindo įgertį, rekomenduojama naudoti ATLAS
UNI-GRUNT emulsiją.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti maišikliu (arba betono maišytuve), kol gaunama
vientisa konsistencija. Jeigu tinkuojama mašininiu būdu tinkavimo agregatu, išmaišytą
skiedinį palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Skiedinys tinkamas naudoti, kai tik
išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti maždaug per 4 valandas.

Tinko klojimas

Tinkas klojamas dviem sluoksniais. Norint gauti lygų tinko paviršių, būtina naudoti
tinkavimo lentjuostes. Lentjuostės tvirtinamos mechaniškai arba įleidžiant jas į skiedinį
(tinklinės lentjuostės).
Pirmasis tinkavimo etapas – pradinio sluoksnio klojimas. Jam sustingus (bet dar nesukietėjus!), klojamas viršutinis sluoksnis. Abiem atvejais tinkas klojamas tolygiai tinkavimo
mente (arba tinkavimo agregatu). Skiedinio perteklių nugriebti polistirolo ar medine
glaistykle ir mesti į indą. Šviežią tinką galima lyginti ilga lentjuoste.

Tinko užtrynimas

Kada pradėti tinko užtrynimą, galima nustatyti bandymu, kad tinko paviršius pernelyg
neišdžiūtų. Tinkas paprastai užtrinamas paklojus papildomą, ploną skiedinio sluoksnį,
atitinkantį skaldos storį. Apdailos darbus būtina atlikti vadovaujantis tinkavimo darbų
technologija, naudojant įrankius, atitinkančius laukiamą apdailos efektą ir tinko paskirtį.
Jeigu tinkas turės būti keraminių dangų pagrindas, jo visiškai nereikia užtrinti arba užtrinti
smarkiai. Jeigu ant tinko bus klojamas gipso išlyginamasis glaistas, tinką būtina užtrinti
polistirolo glaistykle.

Priežiūra

Džiūstant būtina užtikrinti gerą patalpų vėdinimą. Lauko tinką saugoti nuo pernelyg
greito džiūvimo, pvz., drėkinti vandeniu.

z Sąnaudos
Viena 25 kg pakuote galima pakloti apie 1,3 – 1,4 m2 10 mm storio
tinko.

z Svarbi papildoma informacija
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg ir 30 kg (mašininiam tinkavimui).
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg, 1080 kg maišais po 30 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-11

Dažymas

Tinkuotus pagrindus galima dažyti visais fasadų dažais (pvz., ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL
N, FASTEL-NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažymo darbus galima pradėti po 2–6 savaičių, kai
baigiama tinkuoti (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik ATLAS ARKOL S silikatiniais
dažais galima pradėti dažyti tinkui išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 48 valandų.
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ATLAS REKORD
Baltas cementinis glaistomasis skiedinys
• baltojo cemento pagrindu
• sienoms ir luboms glaistyti
• įprastiems mineraliniams pagrindams
• sudėtyje yra smulkiosios skaldos – iki 1 mm
• sutvirtintas mikropluoštu

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sienų paviršiams lyginti – smulkioji skalda (iki 1 mm) leidžia išgauti labai glotnų
paviršių.
Galima lyginti plonasluoksnį tinką – paklotą ir ant tradicinio tinko, ir ant šiltinimo
sluoksnių (nėra šiltinimo sistemų elementas).
Pagerina suirusių cemento ir cemento-kalkių tinko bei betono pagrindų kokybę.
Yra trečias išlyginamasis naujai klojamo tinko sluoksnis.

ATLAS REKORD – baltojo cemento, priedų ir kvarcinių užpildų, kurių
grūdeliai iki 1 mm dydžio, sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – cemento ir cemento-kalkių tinkas, betonas

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.25 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.3 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.3 kg/dm3
0,28÷0,32 l / 1 kg

z Savybės
Baltos spalvos – gaminamas baltos spalvos tauriojo cemento pagrindu, puikiai atstoja
gipso išlyginamuosius glaistus nepalankių veiksnių veikiamose vietose, t. y. ant lauko
sienų ir drėgnose patalpose.
Atsparus mikroįtrūkimams – sudėtyje yra specialių mikropluoštų, kurie papildomai
sutvirtina jo struktūrą.
Hidrofobiškas – sudėtyje esantys hidrobiški priedai mažina įgertį, neriboja jo laidumo
garams.

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

2,80÷3,20 l / 10 kg
7,0÷8,0 l / 25 kg

Min. / maks. tinko storis

1 mm / 10 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys paruoštas naudoti

maždaug 2 valandas

Tinkamumo naudoti trukmė

maždaug 25 minutės

z Techniniai reikalavimai
ATLAS REKORD atitinka standarto PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 025.
05

PN-EN 998-1

Įmonėje gaminamas nustatytų savybių (OC)vienasluoksnio tinko skiedinys
vidaus ir išorės darbams
Degumas – klasė

A1

Sukibimas po brendimo ciklų

0,5 N/mm2 – FP:B

Atsparumas gniuždymui

CS II kategorija
(1,5÷5,0 N/mm2)

Vandens įgertis – kategorija

W1

Vandens laidumas po būtinųjų brendimo ciklų

≤1

Vandens garų laidumo koeficientas

µ 15/35

Šilumos laidumo koeficientas
(tabeliniai duomenys)

10, dry)

0,93 W/mK (λ

Sausosios būsenos bendrasis tankis

≤ 1800 kg/m3

Stabilumas. Sukibimas po brendimo ciklų

0,5 N/mm2 – FP:B

Stabilumas. Vandens laidumas po būtinųjų
brendimo ciklų [ml/cm2 po 48 valandų]

≤1

Gaminiui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir tvirtas t. y. tinkamas, nuo jo turi būti pašalinti
sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus,
riebalai, vaškas, aliejinių ir emulsinių dažų likučiai. Silpnus paviršiaus fragmentus būtina
nukalti, o laisvus ir byrančius elementus pašalinti plieniniu šepečiu. Jeigu būtina sumažinti
pagrindo įgertį, rekomenduojama naudoti ATLAS UNI-GRUNT emulsiją.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti maišikliu (arba betono maišytuve), kol gaunama
vientisa konsistencija. Išmaišytą skiedinį palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Skiedinys
tinkamas naudoti, kai tik išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti maždaug per 2 valandas.

Tinko klojimas

Skiedinį kloti tolygiai plienine glaistykle. Klojamą masę būtina išlyginti. Prieš paklojant
išlyginamąjį glaistą rekomenduojama užpildyti didelius pagrindo trūkumus. Glaistomą
paviršių galima išbaigti švelniai užtrinant glaistykle su veltiniu ar išdžiūvus nušveisti švitriniu
popieriumi. Masės tinkamumo apdoroti trukmė (nuo skiedinio paklojimo iki užtrynimo)
priklauso nuo pagrindo įgerties, aplinkos temperatūros ir skiedinio konsistencijos.

Priežiūra

Džiūstant viduje paklotam skiediniui būtina vengti skersvėjų ir užtikrinti tinkamą patalpų
vėdinimą. Lauko paviršius saugoti nuo pernelyg greito džiūvimo ir kritulių (klojant ir ką
tik baigus kloti).

Dažymas

Tinkuotus pagrindus galima dažyti visais fasadų dažais (pvz., ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL
N, FASTEL-NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažymo darbus galima pradėti po 2–6 savaičių, kai
baigiama tinkuoti (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik ATLAS ARKOL S silikatiniais
dažais galima pradėti dažyti tinkui išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 48 valandų.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 1,5 kg skiedinio 1 m2, kai sluoksnio storis 1 mm.

z Svarbi papildoma informacija
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 10 kg, 25 kg.
Padėklas: 1100 kg maišais po 10 kg, 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-11
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ATLAS KB-TYNK
lengvasis tinkas akytajam betonui
• lengvasis tinkas – sudėtyje yra perlito
• pagerina pertvaros šilumos izoliaciją
• didelis laidumas garams
• sluoksnio storis 2–8 mm
• tinkuoti rankiniu arba mašininiu būdu

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas akytajam betonui tinkuoti – specialiai pritaikytas akytojo betono
(dujinio betono) sienoms tinkuoti.
Pritaikytas tinkuoti rankiniu arba mašininiu būdu – tinką galima kloti rankomis
(mente) arba mašininiu būdu (tinkavimo agregatu).

ATLAS KB-TYNK – cemento, kalkių, kvarcinių užpildų, lengvosios mineralinės skaldos ir priedų sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – akytasis betonas, dujinis betonas ir kitos didesnės izoliacijos
konstrukcinių medžiagų sienos

z Savybės
Lengvasis tinkas – daug lengvesnis nei tradicinės skaldos tinkas, todėl jį lengviau
kloti ir trinti.
Sudėtyje yra perlito – vulkaninės kilmės skaldos, turinčios puikių šilumos izoliavimo
(labai mažas šilumos laidumo koeficientas), garso slopinimo savybių ir pasižyminčios
labai mažu tūrio svoriu.
Gerina pertvarų šilumos izoliaciją – tai šilumą saugantis tinkas – riboja galimybę
atsirasti šilumos tilteliams, todėl ant akytojo betono mūro neatsiranda siūlių tinklelis.
Ypač puikiai praleidžia garus – tai akytasis tinkas – netrikdo akytųjų medžiagų, pvz.,
akytojo betono, mūro garų laidumo.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.15 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.2 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

0,22÷0,25 l / 1 kg
6,6÷7,5 l / 30 kg

Min. / maks. tinko storis

2 mm / 8 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Brendimo trukmė

maždaug 5 minutės

Skiedinys paruoštas naudoti

maždaug 3 valandas

z Techniniai reikalavimai
ATLAS KB-TINKAS atitinka standarto PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties
deklaracija Nr. 063.
05

PN-EN 998-1

Įmonėje gaminamas lengvasis tinko skiedinys (LW) rankiniam ir mašininiam
tinkavimui viduje ir išorėje
Degumas – klasė

A1

Sukibimas po brendimo ciklų

0,5 N/mm2 – FP:B

Atsparumas gniuždymui

CS I kategorija
(0,4 – 2,5 N/mm2)

Vandens įgertis – kategorija

W1

Vandens garų laidumo koeficientas

µ 15/35

Šilumos laidumo koeficientas
(tabeliniai duomenys)

0,93 W / mK (λ10, dry)

Sausosios būsenos bendrasis tankis

≤ 1200 kg / m3

Stabilumas - masės nuostolis po atšaldymo ir
atšildymo ciklų,

≤ 5%

Stabilumas - atsparumo gniuždymui kategorija
po atšaldymo ir atšildymo ciklų

CS I

Gaminiui išduotas Valstybinio higienos instituto higienos įvertinimas ir
radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir tvirtas t. y. tinkamas, nuo jo turi būti pašalinti
sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus,
riebalai, vaškas, adhezinių medžiagų ir dažų likučiai. Silpnai su pagrindu sukibę dulkantys elementai nudaužomi arba nuvalomi vieliniu šepečiu. Medienos drožlių-cemento
plokščių sandūrų kraštus prieš tinkuojant būtina sutvirtinti nerūdijančio plieno tinklo
juostomis. Langų ir durų angų kampus ir kraštus būtina apsaugoti cinkuoto plieno
profiliais. Jeigu būtina sumažinti pagrindo įgertį, rekomenduojama naudoti ATLAS
UNI-GRUNT emulsiją.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijoms pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti, kol gaunama vientisa konsistencija. Geriausia maišyti
mechaniniu būdu, naudojant maišiklį ar betono maišytuvą, tinkuojant mašininiu būdu
maišyti tinkavimo agregatu. Išmaišytą skiedinį palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti.
Skiedinys tinkamas naudoti, kai tik išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti maždaug per 3
valandas.

Tinko klojimas

Norint gauti lygų tinko paviršių, būtina naudoti tinkavimo lentjuostes. Lentjuostės tvirtinamos mechaniškai arba įleidžiant jas į skiedinį (tinklinės lentjuostės).
Tinką galima kloti vienu ar dviem sluoksniais. Pirmą sluoksnį galima kloti ATLAS CEMENTINIU MIŠINIU. Skiedinio perteklių nugriebti polistirolo ar medine glaistykle ir mesti į indą.
Šviežią tinką galima lyginti ilga lentjuoste.

Tinko užtrynimas

Kada pradėti tinko užtrynimą, galima nustatyti bandymu, kad tinko paviršius pernelyg
neišdžiūtų. Tinkas paprastai užtrinamas paklojus papildomą, ploną skiedinio sluoksnį,
atitinkantį skaldos storį. Apdailos darbus būtina atlikti vadovaujantis tinkavimo darbų
technologija, naudojant įrankius, atitinkančius laukiamą apdailos efektą ir tinko paskirtį.
Jeigu tinkas turės būti keraminių dangų pagrindas, jo visiškai nereikia užtrinti arba užtrinti
smarkiai. Jeigu ant tinko bus klojamas gipso išlyginamasis glaistas, tinką būtina užtrinti
polistirolo glaistykle.

Priežiūra

Džiūstant būtina užtikrinti gerą patalpų vėdinimą. Lauko tinką saugoti nuo pernelyg
greito džiūvimo, pvz., drėkinti vandeniu.

Dažymas

Tinkuotus pagrindus galima dažyti visais fasadų dažais (pvz., ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL
N, FASTEL-NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažymo darbus galima pradėti po 2–6 savaičių, kai
baigiama tinkuoti (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik ATLAS ARKOL S silikatiniais
dažais galima pradėti dažyti tinkui išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 48 valandų.

z Sąnaudos
Viena 30 kg pakuote galima pakloti apie 1,8–2,0 m2 8 mm storio tinko.

z Svarbi papildoma informacija
• Jeigu reikia pakloti storesnį nei 8 mm sluoksnį, skiedinį kloti dviem
sluoksniais. Daryti keliolikos valandų technologinę pertrauką, kad
šiek tiek sutvirtėtų pirmas tinko sluoksnis. Tokiu atveju tinko sluoksnio
storis negali viršyti 15 mm.
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 30 kg.
Padėklas: 1080 kg maišais po 30 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Aktuali nuo: 2012-01-24
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LENGVASIS MAŠININIS TINKAS ATLAS
III KATEGORIJOS Cemento-kalkių tinkas
• tinkuoti rankiniu arba mašininiu būdu
• lengvasis tinkas – sudėtyje yra perlito
• didelė išeiga – nuo 11 kg/m /cm
• glotnus – grūdelių dydis iki 0,5 mm
• paprasta apdoroti

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

2

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas tinkuoti akytąjį betoną pastatų viduje – normalios drėgmės
patalpose, taip pat virtuvėse ir vonios kambariuose.
III kategorijos tinkas – gali būti naudojamas kaip tradicinis dvisluoksnis tinkas, kurį
sudaro pradinis ir viršutinis sluoksniai, tinko pagrindas ar viršutinis tinkas.
Pritaikytas rankiniam ir mašininiam tinkavimui – naudojant tinkavimo agregatus
galima labai greitai atlikti darbus.

lengvasis MAŠININIS CEMENTO-KALKIŲ TINKAS ATLAS – aukščiausios
kokybės cementinio rišiklio, kalkių, kvarcinių užpildų, perlito ir priedų
sausasis mišinys.

Pagrindo rūšis – didesnės šilumos izoliacijos pagrindai: porinė keramika ir akytasis
betonas; betono, dujinio betono, medienos drožlių-cemento, cemento ir cementokalkių tinko paviršiai.

z Savybės
Geresnė išeiga – specialiai paruošta receptūra užtikrina apie 50 % didesnę išeigą nei
tradicinis cemento tinkas.
Puikiai laikosi ant pagrindo – kalkės tiksliai užpildo visus mūro nelygumus, sandarina
ir stipriai sujungia su plytomis, blokeliais ir pan.
Labai gerai paskirsto įtempimus – dėl sudėtyje esančių kalkių yra stangrus, netrūkinėja.
Leidžia padidinti atstumus tarp vertikalių kompensacijų – palyginti su tinku, kurio
vienintelis rišiklis yra cementas.
Riboja mūro įgertį – cemento-kalkių tinko sandarumas saugo mūrą nuo į jo struktūrą
besiskverbiančio vandens ir nepalankių šio reiškinio padarinių, pvz.,, biologinės korozijos
plitimo.
Puikiai apdorojamas – sudėtyje esančios kalkės lemia, kad skiedinį yra labai lengva
paruošti ir kloti.
Lengva kloti ir trinti – mažas tūrio svoris lemia, kad tinkas yra patogus naudoti, tiek
tinkuojant sienas, tiek ir lubas.
Ypač puikiai praleidžia garus – tinko sluoksnis netrikdo akytųjų medžiagų, pvz., akytojo
betono, mūro garų laidumo.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.2 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.2 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.25 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis
mišinys)

pradinis sluoksnis
7,8 – 9,0 l / 30 kg
viršutinis sluoksnis
6,0 – 7,8 l / 30 kg

Išeiga

1000 kg tinko
= apie 900 l skiedinio

Maks. skaldos skersmuo

0,5 mm

Min. / maks. tinko storis

5 mm / 30 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei
aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys paruoštas naudoti

maždaug 2 valandas

z Techniniai reikalavimai
Atitinka standarto PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
Nr. 101.
08

PN-EN 998-1

Įmonėje gaminamas nustatytų savybių lengvasis tinko skiedinys (LW)
rankiniam ir mechaniniam tinkavimui viduje
Degumas – klasė

A1

Sukibimas

≥ 0,5 N/mm2 – FP:B

atsparumo gniuždymui kategorija

CS II

Vandens įgerties dėl kapiliarinio pritraukimo
kategorija

NPD

Vandens garų laidumo koeficientas, µ

≤ 15

Šilumos laidumo koeficientas (tabeliniai duomenys)

0,80 W/ mK (λ10, dry)

Sausosios būsenos bendrasis tankis

≤ 1300 kg / m3

Gaminiui išduotas radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir tvirtas t. y. tinkamas, nuo jo turi būti pašalinti
sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus,
riebalai, vaškas, adhezinių medžiagų ir dažų likučiai. Silpnus paviršiaus fragmentus būtina
nukalti, o laisvus ir byrančius elementus pašalinti plieniniu šepečiu. Medienos drožliųcemento plokščių sandūrų kraštus prieš tinkuojant būtina sutvirtinti nerūdijančio plieno
tinklo juostomis. Langų ir durų angų kampus ir kraštus būtina apsaugoti cinkuoto plieno
profiliais. Jeigu būtina sumažinti pagrindo įgertį, rekomenduojama naudoti ATLAS UNIGRUNT emulsiją. Prieš tinkuojant pagrindą galima sudrėkinti švariu vandeniu, toliau
klojamas pradinis sluoksnis.

Tinko klojimas

Tinkas klojamas tinkavimo agregatu, pritaikytu paruoštiems naudoti mišiniams. skiedinys
klojamas ant sienų pistoletu, viena ant kitos užeinančiomis horizontaliomis juostomis,
iš viršaus į apačią. Pistoleto purkštuvą vesti tolygiai, laikytis pastovaus atstumo nuo
tinkuojamo paviršiaus. Klojant rankiniu būdu tinkuoti mente.

Tinko lyginimas

Paklotą skiedinį lyginti „H“ lentjuoste ir palikti, kad sutvirtėtų. Šviežią tinka galima lyginti
ilga lentjuoste, kol gaunamas lygus paviršius.

Tinko užtrynimas

Kada pradėti tinko užtrynimą, galima nustatyti bandymu, kad tinko paviršius pernelyg
neišdžiūtų. Tinkas paprastai užtrinamas paklojus papildomą, ploną skiedinio sluoksnį,
atitinkantį skaldos storį. Apdailos darbus būtina atlikti vadovaujantis tinkavimo darbų
technologija, naudojant įrankius, atitinkančius laukiamą apdailos efektą ir tinko paskirtį.
Jeigu tinkas turės būti keraminių dangų pagrindas, jo visiškai nereikia užtrinti arba užtrinti
smarkiai. Jeigu ant tinko bus klojamas gipso išlyginamasis glaistas, tinką būtina užtrinti
polistirolo glaistykle. Džiūstant būtina užtikrinti gerą patalpų vėdinimą.

Dažymas

Tinkuotus pagrindus galima dažyti visais fasadų dažais (pvz., ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL
N, FASTEL-NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažymo darbus galima pradėti po 2–6 savaičių, kai
baigiama tinkuoti (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik ATLAS ARKOL S silikatiniais
dažais galima pradėti dažyti tinkui išdžiuvus, bet ne anksčiau nei po 48 valandų.

z Sąnaudos
Vidutiniškai sunaudojama 11 kg skiedinio 1 m2, kai sluoksnio storis
10 mm.

z Svarbi papildoma informacija
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 30 kg.
Padėklas: 1080 kg maišais po 30 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-11
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MŪRO SKIEDINIAI
z Mūro skiedinių klasifikavimas
Mūro skiediniai klasifikuojamas pagal standartą PN-EN 998-2:2004. Mūro skiedinių reikalavimai. 2 dalis: Mūro skiedinys.
Standarte aprašomo šviežių skiedinių taikomosios savybės, darbinių savybių išsaugojimo trukmė, chloridų kiekis, oro kiekis, koregavimo trukmė. Taip pat pateikiama daug sukietėjusių skiedinių parametrų: atsparumas gniuždymui, siūlės atsparumas, vandens įgertis, vandens garų laidumas, šilumos laidumas, degumas,
tankis ir stabilumas.
• Pagal standartą mūro skiediniai daugiausia skirstomi į:
− bendrosios paskirties (G),
− plonųjų siūlių skiedinius (T),
− lengvuosius mūro skiedinius

z Skiedinio parinkimas
• Mūrijimas stora siūle
Jeigu ketinama mūryti keraminių (plytų, tuščiavidurių plytų), kalkių-smėlio elementų, betono blokelių mūrą, būtina naudoti storųjų siūlių (nuo 6 mm iki 40
mm) cemento skiedinius, arba bendrosios paskirties skiedinius, pvz., ATLAS MŪRO SKIEDINĮ. Iš šių elementų galima statyti beveik visų tipų sienas ir mūrus:
konstrukcinius, pertvaras, apsauginius, rūsio ir pamatus. Mūryti naudojama tradicinė mūrininko mentė, o skiedinio klojimą būtina pritaikyti pagal mūrijamų elementų rūšį ir jų jungimo būdą, numatytą gamintojo.
• Klinkerio mūrijimas
Storiesiems skiediniams priklauso taip pat specializuoti produktai, skirti klinkeriui mūryti. Jų sudėtyje dažniausia yra daug traso - vulkaninės kilmės mineralo, kuris riboja galimybę ant iš klinkerio statomo mūro atsirasti apnašoms. Toks produktas yra ATLAS KLINKERIO MŪRO SKIEDINYS SU TRASU. Dirbant su
tokio tipo skiediniais svarbu yra darbų švara, technologinio režimo (ypač į spalvotuosius skiedinius pilamo vandens kiekio) laikymasis, darbas palankiomis
sąlygomis ir atitinkama džiūstančio skiedinio apsauga nuo neigiamų šių sąlygų poveikio.
• Mūrijimas plonomis siūlėmis
Plonų siūlių (nuo 1 mm iki 5 mm) mūro skiediniai naudojami kartu su kartojamųjų ir tikslių matmenų elementais ir vietose, kur dėl galimų šilumos tiltelių
būtina iki minimumo sumažinti sujungimų storį. Daugiausia naudojama akytojo betono blokelių – ATLAS KB-15 arba silikatinių elementų mūrui – ATLAS
SILMUR. Dėl sudėtyje esančių polimerinių rišiklių ir nedidelio siūlės storio darbų su šio tipo skiediniai technologija skiriasi nuo tradicinio mūrijimo. Skiediniui
kloti yra skirti specialūs įrankiai – mūrininko mentės su dantukais, kurios leidžia tolygiai paskirstyti skiedinį per visą jau išmūryto sluoksnio ilgį.
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z Skiedinio parinkimas
•••
•

ypač rekomenduojamas šiam tikslui
gali būti naudojamas šiam tikslui

Skiedinio pavadinimas

Skiedinio rūšis

MŪRO
SKIEDINYS

KLINKERIO
MŪRO
SKIEDINYS SU
TRASU

SILMUR
M–5

SILMUR
M–7,5

SILMUR
M-10

SILMUR
M-15

KB-15

G

G

T

T

T

T

T

•••

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

Paskirtis
Mūrijimas storomis siūlėmis

•••

•••
•••

mūrijimas plonomis siūlėmis

•••

Siūlių glaistymas

Mūrijamų elementų rūšis

•••

Keraminiai

•
•••

Klinkerio
Klinkerio Kalkių-smėlio

•••

•

•••

•••

•••

•••

•

Betono

•••

•

•

•

•

•

•

•••

•••

•••

Akytojo betono

•••

Skiedinio parametrai

Spalva

Atsparumas gniuždymui
Siūlės storis [mm]
Sąnaudos [kg/m , kai mūro storis 12], kai
siūlė 1 mm
2

pilka

pilka, smėlio,
tamsiai pilka,
grafito, plytų,
tamsiai ruda

M5
≥ 5 N / mm2

M5
≥ 5 N / mm2

M5
≥ 5 N/mm2

M7,5
≥ 7,5 N/mm2

M10
≥ 10 N / mm2

M15
≥ 15 N / mm2

M5
≥ 5 N / mm2

5 - 30

6 - 40

2–10

2–10

2 - 10

2 - 10

2 - 10

apie 7,5

apie 3,4

apie 1,0

apie 1,0

apie 1,3

apie 1,3

apie 1,3

pilka arba balta pilka arba balta pilka arba balta pilka arba balta

pilka
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MŪRO SKIEDINYS ATLAS
tradicinis mūro skiedinys
• keraminiams, betono ir silikatiniams elementams
• storoms 6–40 mm siūlėms
• ypač plastiškas
• atsparumas gniuždymui - M5 kategorija
• elementus sujungia į stabilų, tvirtą mūrą

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

skiedinio storis

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojama mūryti tradicinėmis storomis siūlėmis – leidžia koreguoti matmeninių sienos elementų netikslumus.
Leidžia statyti antžeminius aukštus, rūsių sienas ir pamatus – armuotų ir nearmuotų
elementų, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai.
Sujungia elementus į stabilų ir tvirtą mūrą – yra minkštas ir stangrus pagrindas,
kuriame įleidžiami nelankstūs elementai, pvz., plytos, akmenys ir blokeliai.
Saugo pavienius mūro elementus – plytas, blokelius, tuščiavidures plytas – nuo sugadinimo – yra buferis, kuris riboja įtempimų, susijusių su kitų mūro sluoksnių apkrova
ir aplinkos šilumos bei drėgmės pokyčiais, poveikį.

ATLAS MŪRO SKIEDINYS – aukščiausios kokybės cementinio rišiklio,
kvarcinių užpildų ir priedų sausasis mišinys.
Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.5 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 2.0 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 2.0 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

Mūrijamų elementų rūšis – plytos, tuščiavidurės plytos ir kitos šio tipo keraminės,
kalkių-smėlio ir betono medžiagos.

z Savybės
Atsparumas gniuždymui – M5 kategorija.
Paruoštas gamykloje – užtikrina vienodas skiedinio darbines savybes ir siūlių techninius
parametrus sukietėjus.
Lengva ir patogu naudoti – pasižymi labai geru apdorojimu, plastiškumu ir stipriu
sukibimu.
Ilgesnė tinkamumo naudoti trukmė – apie 4 valandos.
Į skiedinį galima dėti preparatų nuo šalčio, kurie leidžia darbus atlikti žemesnėje
temperatūroje, t. y. žemiau nei +5 °C – skiedinio naudojimo naujos temperatūrų ribos,
jo paruošimo būdas (ypač jeigu koreguojamas pilamo vandens kiekis), darbų atlikimo
tvarka ir skiedinio rišimo sąlygos priklauso nuo cemento kiekio skiedinyje – cemento ir
užpildų santykis ATLAS MŪRO SKIEDINYJE yra 1:3. Dėmesio. skiedinio gamintojas neatsako
už naudojamų priedų nuo šalčio veikimo padarinius ir kokybę.

0,12 – 0,14 l / 1 kg
3,0 – 3,5 l / 25 kg

Min. / maks. skiedinio storis

6 mm / 40 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 4 valandas

z Techniniai reikalavimai
Atitinka standarto PN-EN 998-2 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
Nr. 007..
05

PN-EN 998-2

Projektinis, bendrosios paskirties (G) mūro skiedinys vidaus ir išorės darbams,
skirtas naudoti elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai,
armuotam ir nearmuotam mūrui mūryti
Atsparumas gniuždymui - kategorija

M5

Siūlės atsparumas (tabelinis dydis)

≥ 0,15 N/ mm2

Chloridų kiekis

0,07% Cl

Degumas – klasė

A1

Vandens absorbcija

0,05kg /m2min0,5

Vandens garų difuzijos koeficientas
(tabelinis dydis)

M 15/35

Šilumos laidumo koeficientas
(tabeliniai duomenys)

0,83 W/ mK (λ10, dry)

Stabilumas: atsparumo gniuždymui kategorija po
atšaldymo ir atšildymo ciklų

M 5 (≥ 5 N / mm2)

Stabilumas: masės nuostolis po atšaldymo ir
atšildymo ciklų

< 3%

Valstybinio higienos instituto higienos liudijimas, Statybos technikos
instituto atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPD-0013 ir radiacinės higienos
pažymėjimas.
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z Mūrijimas
Mūrijamų elementų paruošimas

Plytos, tuščiavidurės plytos ar blokeliai turi būti švarūs, nedulkėti ir sausi. Sandėliuojant
būtina juos saugoti nuo lietaus ir perkaitimo.

Orų sąlygos

Prieš pradedant darbus būtina atsižvelgti į aplinkos sąlygas, kuriomis atliekami darbai,
bei sąlygas, kuriomis vyks skiedinio rišimo ir džiūvimo procesas.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti maišikliu (arba betono maišytuve), kol gaunama
vientisa konsistencija. Skiedinys tinkamas naudoti, kai tik išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti
maždaug per 4 valandas.

Mūrijimas

Skiedinio naudojimo būdas privalo atitikti mūrijimo darbų naudojant cemento skiedinius
technologiją. Skiedinys klojamas tolygiai mente ant anksčiau atlikto sluoksnio horizontalaus paviršiaus. Ir horizontalias, ir vertikalias siūles būtina tiksliai užpildyti skiediniu
(nebent tam tikros tipo elementų naudojimo technologija numato kitą jungimo būdą,
pvz., su užlaida ir įlaida). Mūryti numatytose sienose būtina palei išorinių sienos paviršių
palikti neužpildytą siūlę (5–10 mm gylio). Siūlės storis turi būti tolygus per visą sluoksnį
– nuo 6 iki 40 mm.

z Sąnaudos
Sienos storis
(pilnųjų plytų)

Sausojo skiedinio
sąnaudos, kai siūlės
storis apie 1 cm

25 kg maišas

1/2 b

apie 75 kg/m2

apie 0,33 m2

1b

apie 150 kg/m2

apie 0.16 m2

1 1/2 b

apie 225 kg/m2

apie 0.11 m2

2b

apie 300 kg/m

apie 0.08 m2

2

z Svarbi papildoma informacija
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-12
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ATLAS KLINKERIO MŪRO SKIEDINYS
mūro skiedinys su trasu
DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

STOP GR
Y

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

LIAI IR DU
BE

LIAI
MB

• didesnis atsparumas apnašoms
• laidūs garams
• mūryti ir siūlėms užpildyti
• storoms 6–40 mm siūlėms
• atsparumas gniuždymui – M5 kategorija

O
MYKR
AS
BARJE
skiedinio storis

z Mūrijimas be apnašų

z Techniniai duomenys

Sudėtyje yra traso – vulkaninės kilmės mineralo, kuris riboja apnašų ant skiedinio
paviršiaus atsiradimo galimybę.

ATLAS KLINKERIO MŪRO SKIEDINYS SU TRASU – aukščiausios kokybės
cementinio rišiklio, kvarcinių užpildų ir priedų sausasis mišinys.

z Paskirtis
Rekomenduojamas klinkeriui – skirtas mūrijimo darbams naudojant klinkerio plytas
ir fasoninius elementus.
6 spalvos – kurios dera su įprastinėmis klinkerio spalvomis: pilka, smėlio, tamsiai pilka,
grafito, plytų ir tamsiai ruda.
Naudojamas mūrijant tradicinėmis storomis siūlėmis – rekomenduojamas sluoksnio
storis nuo 6 iki 40 mm.
Leidžia statyti konstrukcinius ir dekoratyvinius elementus – lauko ir apsaugines
sienas, šulinius, stulpus, aptvarus arba kitus dekoratyvinius ir konstrukcinius šio tipo
elementus.
Leidžia vienu metu mūryti sienas ar dangas ir užpildyti siūles.
Saugo pavienius mūro elementus – plytas, blokelius, tuščiavidures plytas – nuo sugadinimo – yra buferis, kuris riboja įtempimų, susijusių su kitų mūro sluoksnių apkrova
ir aplinkos šilumos bei drėgmės pokyčiais, poveikį.
Mūrijamų elementų rūšis – klinkeris ir kiti šio tipo mažos įgerties (3–8 %)elementai,
plytos, tuščiavidurės plytos, blokeliai.

z Savybės
atsparumas gniuždymui – M5 kategorija.
Stiprus sukibimas su mažos įgerties elementais.
Sujungia elementus į stabilų ir tvirtą mūrą – yra minkštas ir stangrus pagrindas,
kuriame įleidžiami nelankstūs elementai, pvz., klinkerio plytos.
Didelio plastiškumo skiedinys – lengvai klojamas ir formuojamas.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.6 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.65 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.8 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

0,14 – 0,16 l / 1 kg
3,5 – 4,0 l / 25 kg

Min. / maks. skiedinio storis

6 mm / 40 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys tinkamas naudoti

maždaug 3 valandas

z Techniniai reikalavimai
Atitinka standarto PN-EN 998-2 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
Nr. 086.
05

PN-EN 998-2

Projektinis, bendrosios paskirties (G) mūro skiedinys vidaus ir išorės darbams,
skirtas naudoti elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai,
armuotam ir nearmuotam mūrui mūryti
atsparumas gniuždymui - kategorija

M5

Siūlės atsparumas (tabelinis dydis)

≥ 0,15 N / mm²

Chloridų kiekis

0,07% Cl

Degumas – klasė

A1

Vandens absorbcija

0,1 kg / m²min0,5

Vandens garų difuzijos koeficientas (tabelinis
dydis)

µ 15 / 35

Šilumos laidumo koeficientas
(tabeliniai duomenys)

0,83 W / mK (λ10, dry)

Stabilumas: atsparumo gniuždymui kategorija po
atšaldymo ir atšildymo ciklų

M 5 (≥ 5 N / mm²)

Stabilumas: masės nuostolis po atšaldymo ir
atšildymo ciklų

< 3%

Statybos technikos instituto atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPD-0013 ir
radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Mūrijimas
Klinkerio elementų paruošimas

z Sąnaudos

Klinkerio elementai turi būti švarūs, nedulkėti ir sausi. Sandėliuojant būtina juos saugoti
nuo lietaus ir perkaitimo. Kadangi gali skirtis įvairių gamybos partijų plytų atspalviai,
rekomenduojama prieš pradedant darbus sumaišyti kelių padėklų plytas.

Iš 25 kg maišo gaunama apie 14 litrų masės. 1 m2 12 cm storio tradicinių
matmenų plytų mūrui sumūryti vidutiniškai sunaudojama:
− 34 kg skiedinio, kai siūlės storis 1 cm,
− 40 kg skiedinio, kai siūlės storis 1,2 cm.

Orų sąlygos

z Svarbi papildoma informacija

Prieš pradedant darbus būtina atsižvelgti į aplinkos sąlygas, kuriomis atliekami darbai,
bei sąlygas, kuriomis vyks skiedinio rišimo ir džiūvimo procesas. Visus darbus atlikti nuo
+5 °C iki +30 °C temperatūroje. Darbų metu ir juos baigus (ne mažiau nei 7 dienas) mūrytus elementus būtina uždengti plėvele ar dembliais, kurie saugo nuo galimų kritulių ir
pernelyg greito džiūvimo dėl vėjo ir saulės. Negalima darbų atlikti esant krituliams. Taip
pat rekomenduojama nepradėti darbų, jeigu artimiausiomis dienomis numatomas lietus
ar žemesnė temperatūra. Be to, mūrijama konstrukcija ir jos pamatai turi būti apsaugoti
atitinkamomis izoliacijomis nuo nekontroliuojamos drėgmės, pvz., kapiliarais kylančios
ir pagrindo.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti maišikliu (arba betono maišytuve), kol gaunama
vientisa konsistencija. Skiedinys tinkamas naudoti, kai tik išmaišomas, ir būtina jį sunaudoti
maždaug per 3 valandas.

Vieno etapo mūrijimas

Mūryti „pilna siūle“. Taip ribojama kritulių vandens skverbimasis į pertvaros vidų. Siūlės
storis turi būti tolygus per visą sluoksnį. Siūlei profiliuoti būtina iš anksto paruošti atitinkamus apvalaus pjūvio įrankius iš plastiko ar medienos. Siūlės profiliavimo pradžios laikas
priklauso nuo aplinkos sąlygų, plytų įgerties ir su tuo susijusių skiedinio rišimo greičio
veiksnių. Profiliuoti reikėtų pradėti po keliolikos ar keliasdešimties minučių, kai prie šviežiai
pakloto skiedinio pirštas nesitepa. Dėmesio – skiedinio surišimo laipsnis užpildant siūles
turi būti vienodas viso mūro paviršiaus.

Dviejų etapų mūrijimas

Norint gauti lygias siūles ir išlaigyti kitų sluoksnių lygį, galima naudoti atitinkamai paruoštas
lentjuostes ar kitus tokio tipo ribotuvus (rekomenduojamas storis 10–12 cm), kurie dedami
ant mūryto plytų sluoksnio, išilgai kraštų. Pirmas etapas – mūrijimas – plytos jungiamos
mūro skiediniu, paliekant vietas siūlėms (mūro skiediniu užpildoma tik erdvė tarp lentjuosčių). Taip sumūryto mūro siūles užpildyti galima pradėti ne anksčiau nei po 7 dienų,
kai baigiamas pirmas etapas, naudojant tam tikslui ATLAS MŪRO SKIEDINĮ SU TRASU.

• Išskirtoje vienoje mūro dalyje būtina naudoti tos pačios gamybos partijos skiedinį ir jam paruošti visada būtina naudoti tiek pat vandens.
• Ypač būtina atkreipti dėmesį į kitų elementų klojimo švarą. Jeigu
skiediniu užteršiamas plytos paviršius, būtina nedelsiant nuvalyti
(geriausia sausuoju būdu).
• Jeigu nesilaikoma skiedinio paruošimo, jo naudojimo ir priežiūros
nurodymų ir reikalavimų, gali atsirasti druskų ir kalkių apnašų. Apnašų
susidarymo procesas yra natūralus reiškinys, susijęs su cemento skiedinių naudojimu, ir nėra tiesiogiai susijęs su ATLAS KLINKERIO MŪRO
SKIEDINIO SU TRASU naudojimu. Apnašas sukeliančių druskų gali
atsirasti iš kitų skiedinių, pagrindo ar pačių klinkerio elementų.
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06
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ATLAS KB-15
akytojo (dujinio) betono mūro skiedinys
akytojo betono mūrams
• blokeliams, plytoms, tuščiavidurėms plytoms
• paviršiams glaistyti
• saugo, kad nesusidarytų šilumos tilteliai
• atsparumas gniuždymui - M5 kategorija

DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

skiedinio storis

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Rekomenduojamas akytojo (dujinio) betono mūrams mūryti.
Saugo nuo šilumos tiltelių – užtikrina vienodus visos pertvaros šilumos izoliacijos
parametrus.
Naudojamas mūrijanti plonomis siūlėmis – rekomenduojamas sluoksnio storis nuo
2 iki 10 mm (optimalus storis 2–3 mm).
Naudojamas paviršiams glaistyti ir lyginti – rekomenduojamas sluoksnio storis
2–5 mm.

ATLAS KB-15 – paruoštas naudoti cementinio rišiklio, skaldos ir modifikuojamųjų priedų sausais mišinys.

Mūrijamų elementų rūšis – akytasis (dujinis) betonas, taip pat plytos, tuščiavidurės
plytos ir kitos šio tipo keraminės, kalkių-smėlio ir betono medžiagos.

z Savybės
Atsparumas gniuždymui – M5 kategorija.
Lengva ir patogu naudoti – pasižymi labai geru apdorojimu, plastiškumu ir stipriu
sukibimu.
Gera išeiga – galimybė kontroliuoti sluoksnio storį klojant dantyta glaistykle ar dozatoriumi – sumažina skiedinio sąnaudas ir pagreitina darbą.
Į skiedinį galima dėti preparatų nuo šalčio, kurie leidžia darbus atlikti žemesnėje
temperatūroje, t. y. žemiau nei +5 °C – skiedinio naudojimo naujos temperatūrų ribos,
jo paruošimo būdas (ypač jeigu koreguojamas pilamo vandens kiekis), darbų atlikimo
tvarka ir skiedinio rišimo sąlygos priklauso nuo cemento kiekio skiedinyje – cemento ir
užpildų santykis ATLAS KB-15 skiedinyje yra 1:2. Dėmesio. Skiedinio gamintojas neatsako
už naudojamų priedų nuo šalčio veikimo padarinius ir kokybę.

Piltinis tankis (sausojo mišinio)

apie 1.4 kg/dm3

Masės tūrio tankis (išmaišius)

apie 1.4 kg/dm3

Sausosios būsenos tankis (sukietėjus)

apie 1.5 kg/dm3

Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)

0,21 – 0,24 l / 1 kg
5,25 – 6,00 l / 25 kg

Min. / maks. skiedinio storis

2 mm / 10 mm

Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Skiedinys tinkamas naudoti

4 valandos

z Techniniai reikalavimai
Atitinka standarto PN-EN 998-2 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
Nr. 008.
05

PN-EN 998-2

Projektinis, plonų siūlių (T) mūro skiedinys vidaus ir išorės darbams, skirtas
naudoti elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai, armuotam
ir nearmuotam mūrui mūryti
atsparumas gniuždymui - kategorija

M5 (≥ 5 N / mm²)

Pradinis atsparumas gniuždymui (tabelinis dydis)

0,30 N / mm²

Chloridų kiekis

0,07% Cl

Degumas – klasė

A1

Vandens absorbcija

0,05 kg / m²min0,5

Vandens garų laidumo koeficientas
(tabelinis dydis)

μ 15 / 35

Šilumos laidumo koeficientas (tabeliniai
duomenys)

0,83 W / mK (λ10, dry)

Koregavimo trukmė

≥ 10 min

Skaldos frakcija

≤ 1,6 mm

Stabilumas: atsparumo gniuždymui kategorija po
atšaldymo ir atšildymo ciklų

M 5 (≥ 5 N / mm²)

Stabilumas: masės nuostolis po atšaldymo ir
atšildymo ciklų

< 3%

Valstybinio higienos instituto higienos liudijimas, Statybos technikos
instituto atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPD-0013 ir radiacinės higienos
pažymėjimas.
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z Mūrijimas
Akytojo betono elementų paruošimas

Mūrijimas. Nuo jungiamų elementų paviršiaus būtina nuvalyti dulkes ir trupančius
fragmentus. Norint gauti ploną, tolygaus skiedinio storio siūlę per visą sluoksnio ilgį,
rekomenduojama kiekvieną kartą anksčiau prilipdytų blokelių paviršių nušlifuoti ir
nuvalyti dulkes.
Glaistymas. Lyginamas ar glaistomas paviršius turi būti sausas, stabilus, lygus ir tvirtas
t. y. tinkamas, nuo jo turi būti pašalinti sluoksniai, galintys silpninti skiedinio sukibimą,
ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, aliejus, riebalai, vaškas, aliejinių ir emulsinių dažų likučiai.
Per didelę pagrindo įgertį būtina sumažinti prieš glaistant, naudojant atlas uni-grunt
grunto emulsiją.

Orų sąlygos

Prieš pradedant darbus būtina atsižvelgti į aplinkos sąlygas, kuriomis atliekami darbai,
bei sąlygas, kuriomis vyks skiedinio rišimo ir džiūvimo procesas.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinį suberti į švarų indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos
Techninių duomenų lape) ir maišyti maišikliu (arba betono maišytuve), kol gaunama
vientisa konsistencija. Išmaišytus klijus palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Skiedinį
sunaudoti maždaug per 4 valandas.

Mūrijimas

Darbus būtina atlikti vadovaujantis akytojo betono blokelių sienų mūrijimo technologija.
Pirmam sluoksniui pakloti ir lyginti naudoti ATLAS MŪRI SKIEDINĮ. ATLAS KB-15 skiedinį
paskirstyti po visą anksčiau atlikto sluoksnio plokštumą tolygiai dantyta glaistykle. Skiedinį
būtina kloti ir ant blokelių sandūrų vertikalių plokštumų, jeigu technologija nenumato kito
jų jungimo būdo. Kiekvieną kitą klojamą elementą būtina prispausti ir pakalti guminiu
plaktuku iki norimos padėties.

z Sąnaudos
Mūrijimas
Vienalytės sienos storis

Siūlės storis 3 mm

25 kg maišas

12 cm

apie 4 kg/m2

apie 6.2 m2

18 cm

2

apie 6 kg/m

apie 4.2 m2

24 cm

apie 8 kg/m2

apie 3.1 m2

30 cm

apie 10 kg/m2

apie 2.5 m2

36 cm

apie 12 kg/m2

apie 2.1 m2

Glaistymas

Vidutiniškai sunaudojama 1,6 kg 1 m2 1 mm storio sluoksniui.

z Svarbi papildoma informacija
• Vienu kartu nereikėtų kloti skiedinio ant pernelyg didelio paviršiaus,
kadangi paskirstytas skiedinys savo klijuojamąsias savybes išsaugo
maždaug 10–30 minučių (priklausomai nuo pagrindo parametrų ir
aplinkos sąlygų). Norint patikrinti, ar galima dar sujungti blokelius,
rekomenduojama atlikti bandymą, kai prispaudžiami rankos pirštai
prie anksčiau pakloto skiedinio. Jeigu skiedinio lieka ant pirštų, galima
kloti kitą elementą. Jeigu pirštai lieka švarūs, seną skiedinio sluoksnį
pašalinti ir pakloti naują.
• Pilamo vandens kiekį būtina parinkti bandymais, vadovaujantis norima
skiedinio konsistencija, pagrindo rūšimi ir aplinkos sąlygomis. Jeigu
masei paruošti naudojamas netinkamas vandens kiekis, sumažėja
tinko atsparumo parametrai.
• Įrankius valyti švariu vandeniu, kai tik baigiamas darbas. Sunkiai
pašalinamus jau sukietėjusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP
preparatu.
• Dirginantis preparatas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo
takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Gali sukelti alergiją susilietus
su oda. Dėl savo būsenos – dulkės – preparatas gali mechaniškai
dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. neįkvėpti dulkių.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius
arba naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• skiedinį vežti ir laikyti sandariai uždarytuose originaliuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Laikymo trukmė nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje gaminio masėje ≤ 0.0002%.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišais po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009-08-17
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ATLAS SILMUR

Statybiniai mišiniai silikatiniams elementams
• mūryti silikatą ir akytą betoną
• baltos arba pilkos spalvos
• paviršiui išlyginti
• keturi atsparumai suspaudimui
DEGUMO KLASĖ
PAGAL EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

skiedinio storis

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gaminami keturi mišinio variantai, turintys skirtingą atsparumą suspaudimui:
ATLAS SILMUR M-5 ≥ 5 N/mm²
ATLAS SILMUR M-7,5 ≥ 7,5 N/mm²
ATLAS SILMUR M-10 ≥ 10 N/mm²
ATLAS SILMUR M-15 ≥ 15 N/mm²
ATLAS SILMUR M-10 ir M-15 gaminami tik pagal užsakymą
Rekomenduojami sienoms mūryti iš silikatinių blokelių (visi variantai), akyto
betono ir dujų betono blokelių (SILMURY M-10, M-7,5, M-5).
Skirtas mūryti sienas plona siūle– rekomenduojamas siūlės storis nuo 2 iki 10 mm
(optimalus storis: 2-3 mm).
Naudojamas paviršiui glaistyti ir išlyginti – rekomenduojamas sluoksnio storis:
2-5 mm.

Mišiniai ATLAS SILMUR gaminami sauso mišinio pavidale iš rišančiųjų
cementinių medžiagų, smėlio užpildo ir modifikuojančių priedų.

Mūrijamų elementų tipai – silikatinis, akyto betono, įprastų ir tuščiavidurių plytų,
taip pat kitos keraminės ir betoninės tokio tipo medžiagos.

z Savybės
2 kiekvieno SILMUR’o varianto spalvos – balta ir pilka
Patogūs ir naudingi naudoti – pasižymi labai geru išdirbiu, plastiškumu ir puikiu
sukibimu.
Didelis našumas – galimybė kontroliuoti sluoksnio storį dantyta mentele arba dozatoriumi, tai sumažina mišinių sąnaudas ir pagreitina darbą.
Į mišinius galima įmaišyti šalčiui atsparius priedus, leidžiančius tęsti darbus žemesnėje temperatūroje, t.y. žemesnėje nei +5°C – naujas mišinio naudojimo temperatūrų
diapazonas, paruošimo būdas (ypač vandens kiekio koregavimas skiedinyje), atliekamų
darbų taisyklės ir skiedinio stingimo sąlygos – užtikrinamos pagal priedų gamintojų
rekomendacijas. Šalčiui atsparaus priedo kiekis priklauso nuo mišinyje esančio cemento
kiekio – cemento santykis: cemento ir užpildo santykis mišinyje ATLAS SILMUR M-10 yra
1:2, o mišiniuose ATLAS SILMUR M-5 ir М-7,5 - 1:4. Dėmesio! Mišinio gamintojas neatsako
už šalčiui atsparių priedų veikimo pasekmes ir kokybę

Sauso mišinio tankis

apie 1,5 kg/dm³

Paruoštos masės tankis (sumaišius su vandeniu)

apie 1,75 kg/dm³

Tankis sukietėjus

apie 1,55 kg/dm³
0,20-0,24 l / 1 kg

Skiedinio proporcijos (vanduo/sausas mišinys)

5,0 - 6,0 l / 25 kg

Min./maks. sluoksnio storis

2 mm / 10 mm

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbų metu

nuo +5°C iki +30°C

Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti

4 val.

z Techniniai reikalavimai
Produktas atitinka Europos normos PN-EN 998-2 reikalavimus.
Atitikties deklaracija WE: № 090-1 mišiniui SILMUR M-10, № 090-2
mišiniui SILMUR M-15, № 090-3 mišiniui SILMUR M-5, № 090-4 mišiniui
SILMUR M-7,5.
10

PN-EN 998-2

Statybiniai mišiniai pagal projektą (SILMUR M-10 ir M-15), bei receptūrą
(SILMUR M-5 ir M-7,5), skirti mūryti plonomis siūlėmis (Т), vidaus ir
lauko konstrukcijas, atitinkančias konstrukcinius reikalavimus ir priskirtas
armuotiems ir nearmuotiems elementams.

Atsparumas suspaudimui

≥ 5 N/mm² – SILMUR M-5
≥ 7,5 N/mm² – SILMUR M-7,5
Klasė M10 – SILMUR M-10
Klasė M15 – SILMUR M-15

Pirminis atsparumas poslinkiui (tab. dydis)

0,30 N/mm2

Mišinių SILMUR M-5 ir SILMUR M-7,5 sudėtis
(pagal svorį)

Cementas ir užpildas su
modifikuojančiais priedais 1:4

Chloridų kiekis

0,1 % Cl

Atsparumas ugniai - klasė

A1

Vandens absorbcija

0,05 kg/m2 min0,5

Vandens garų difuzijos koeficientas (tab. dydis)

μ 15/35

Šilumos laidumo koeficientas (tab. dydis)

0,83 W/mK (λ10,dry)

Koregavimo laikas

≥ 10 min.

Užpildo frakcija

≤ 1,6 mm

Atsparumas. Atsparumo suspaudimui
kategorija po užšaldymo ir atšildymo ciklų

≥ 5 N/mm² – SILMUR M-5
≥ 7,5 N/mm² – SILMUR M-7,5
Klasė M10 – SILMUR M-10
Klasė M15 – SILMUR M-15

Atsparumas. Masės sumažėjimas po
užšaldymo ir atšildymo ciklų, %

≤ 3%

Sanitarinės-epidemiologinės išvados № 77.01.16.570.П.073147.11.06.

104

www.atlas.com.pl

MŪRO SKIEDINIAI

z Naudojimas
Silikatinių elementų paruošimas

Mūrijimas. Nuo mūrijamų elementų paviršiaus nuvalomos dulkės ir kiti nešvarumai.
Norint mūryti plonomis vienodomis siūlėmis rekomenduojama anksčiau sumūrytus
blokelius šlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Glaistymas. Glaistomas ar lyginamas paviršius turi būti sausas, stabilus, lygus ir nešantis,
t.y. pakankamai tvirtas, nuo paviršiaus nuvalyti likučiai, mažinantys skiedinio sukibimą su
pagrindu, ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių ir emulsinių
dažų likučiai. Prieš glaistymą, labai sugeriantis pagrindas gruntuojamas emulsija ATLAS
UNI-GRUNT.

Oro sąlygos

Darbų pradžioje būtina įvertinti oro sąlygas, kuriomis bus atliekami darbai bei vyks
skiedinio stingimo bei džiūvimo procesas.

Skiedinio paruošimas

Sausas mišinys iš maišo supilamas į reikiamą kiekį vandens (proporcijos pateiktos skyriuje Techniniai duomenys) ir išmaišomas suktuvu su maišykle (arba betono maišyklėje)
iki vienalytės konsistencijos. Skiedinys tinkamas naudoti po penkių minučių dar kartą
išmaišius. Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti maždaug 4 valandas.

Mūrijimas

Pirmos eilės mūrijimas ir išlyginimas atliekamas su ATLAS STATYBINIU MIŠINIU. ATLAS
SILMUR tolygiai dantyta mentele paskirstomas horizontaliame anksčiau sumūrytos
eilės paviršiuje. Skiediniu galima jungti ir vertikalias blokelių siūles, jei technologija nenumato kito jų jungimo būdo. Kiekvienas sekantis blokelis prispaudžiamas, o jo padėtis
koreguojama guminiu plaktuku.

z Sąnaudos
Mūrijimas
Vienalytės sienos storis

Sluoksnio storis
2 mm

25 kg maišas

12 cm

apie 2 kg/m²

apie 12,5 m²

18 cm

apie 3 kg/m²

apie 8,3 m²

24 cm

apie 4 kg/m²

apie 6,25 m²

30 cm

apie 5 kg/m²

apie 5,0 m²

36 cm

apie. 6 kg/m²

apie 4,16 m²

Glaistymas

Vidutinės sąnaudos yra apie 1,6 kg/m² kiekvienam milimetriniam
sluoksniui.

z Svarbi papildoma informacija
• Skiedinio nerekomenduojama tepti ant pernelyg didelio paviršiaus,
nes paskirstytas skiedinys savo klijuojamąsias savybes išlaiko apie 10-30
minučių (tai priklauso nuo pagrindo savybių ir aplinkos sąlygų). Norint
įsitikini, ar dar galima mūryti blokelius, palieskite pirštais anksčiau
paskirstytą skiedinį. Jei jis prilimpa prie pirštų, skiedinys yra tinkamas.
Jei pirštai lieka švarūs, būtina nuimti skiedinį ir dėti naują.
• Papildomai dedamo vandens kiekis nustatomas praktiniu būdu ir
priklauso nuo pageidaujamos skiedinio konsistencijos, pagrindo tipo
ir atmosferos sąlygų. Netinkamas vandens kiekis ruošiant skiedinį
sumažina skiedinio atsparumo parametrus.
• Įrankiai plaunami švariu vandeniu iš kart baigus darbą. Sunkiai pašalinami sustingusio skiedinio likučiai plaunami priemone ATLAS SZOP.
• Dirginantis produktas – sudėtyje yra cemento. Dirgina kvėpavimo takus
ir odą. Gali stipriai pakenkti akims. Gali sukelti alergiją kontaktuojant
su oda. Preparatas gaminamas sauso mišinio pavidale, jo dulkės gali
mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, plauti dideliu kiekiu
vandens ir kreiptis į gydytoją. Būtina dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, mūvėti tinkamas apsaugines pirštines, užsidėti akinius arba
veido kaukę. Prarijus kuo skubiau kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę
arba etiketę. Naudoti pagal aprašymą.
• Mišiniai saugomi ir transportuojami sandariai uždarytuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės.
Galiojimo laikas, laikantis aukščiau nurodytų sąlygų – 12 mėnesių nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis
paruoštoje produkto masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotė
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišuose po 25 kg.
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produktų naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir
saugumo technikos taisyklių.
Išleidus šį techninį produkto aprašymą visi ankstesni techniniai
aprašymai anuliuojami.
Aktualizacijos data: 2010.12.15
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SUDĖTINĖS ŠILUMOS IZOLIACIJOS SISTEMOS
z Termomodernizacija
Pastato termomodernizacija leidžia sutaupyti virš 30% jo šildymui naudojamos energijos išlaidų. Termoizoliaciniams darbams skirtų išlaidų grąžos laikotarpis priklauso, tarp kitko, nuo atliktų modernizavimo darbų apimties, pastato šildymo sistemos tipo, pastato geometrijos, sienų tipo ir procentinio stiklo
paviršiaus dydžio. Svarbus pastato termomodernizacijos elementas yra jo išorinių sienų apšiltinimas.

z Sienų šilumos izoliacijos sistemos
• Sistema kaip statybinis gaminys
Sudėtinė šilumos izoliacijos sistema sudaryta iš tiksliai apibrėžtų sluoksnių ir pritvirtinama prie pastato sienos išorinio paviršiaus. Sistema sudaroma pritvirtinant
šilumos izoliacijos plokštes, padengiant jas armuotu sluoksniu ir tinkuojant plonasluoksniu tinku. Verta žinoti, kad pagal taisykles šiltinimo sistema laikoma
vienu statybiniu gaminiu. Dėl to ji turi atitikti Valstybės (AT) arba Europos techninę normą (ETA), kurioje tiksliai nurodyta sistemos sudėtis ir parametrai.
• Šilumos izoliacijos storis
Šiltinimo efektyvumas labai priklauso nuo termoizoliacinės medžiagos storio. Investorių pageidavimu, ATLAS patarėjai nemokamai apskaičiuoja U koeficientą,
tai yra sienų šiluminės varžos ir vadinamosios sienų difuzinės varžos, tai yra garų skvarbos koeficientą. Pagal galiojančius sienų šiluminės varžos reikalavimus,
nurodytus Reglamente „Dėl techninių reikalavimų, kuriuos turi atitikti pastatai ir jų lokalizacija”, šilumos pralaidumo per išorinę sieną koeficientas Uk(max)
negali viršyti 0,3 W / m2K (dviejų sluoksnių sienoms).

z ATLAS šiltinimo sistemos
Visos ATLAS šiltinimo sistemos atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, ko dėka galima jas naudoti ir Lenkijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
Be to, ATLAS yra vienintelis lenkų šilumos izoliacijos sistemų gamintojas, įgaliotas perduoti ir instaliuoti šias sistemas Vokietijos teritorijoje Allgemeine
Bauaufsichtliche Zulassung Z-33.84-963 ir Z-33.84-964.
Trys pagrindiniai visų ATLAS šilumos izoliacijos sistemų tikslai:
− suteikti statybinėms pertvaroms reikalingą šiluminę varžą
− sumažinti pastato eksploatavimo išlaidas - pvz. patalpų apšildymui
− padidinti išorinių sienų patvarumą
Dėl tinkamos termoizoliacinės sistemos, išskyrus sienų šiluminės varžos pagerinimą, galima taip pat padidinti jų akustinę izoliaciją, priešgaisrinį bei mechaninį atsparumą. Termoizoliacijos tipai:
− įprastas polistirenas (EPS)
− elastifikuotas polistirenas (EPS)
− ekstrūdinis polistirenas (XPS)
− mineralinė vata (MW)
Be to, labai platus spalvų spektras, apimantis beveik 700 tinko ir dažų spalvų, ir tinko faktūrų įvairumas suteikia neribotas galimybes įgyvendinti savo fasado
išvaizdos projektus.
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z Sienų šiltinimo sistemų palyginimas
Termoizoliacijos tipas
Termoizoliacija

polistirenas EPS

elastifikuotas polistirolas

ekstruduotas polistirenas
(XPS)

- pagerėja šilumos izoliacija

Pasiektas rezultatas

- pagerėja šilumos izoliacija

- pagerėja šilumos izoliacija

- pagerėja garso izoliacija

- šiltinimui suteikiamas didelis
mechaninis atsparumas
- didelis atsparumas drėgmei

mineralinė vata
- pagerėja šilumos
izoliacija
- pagerėja atsparumas
ugniai
- išsaugojamas sienos
garų laidumas
- pagerėja garso izoliacija

ATLAS
RENOTER
CERAMIK

ATLAS sistemos
pavadinimas

ATLAS XPS
CERAMIK

ATLAS ROKER

Kiti pagrindinės sistemos sluoksniai

Pagrindinis tvirtinimas*

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U

ROKER W-20
kaiščiai

Papildomas tvirtinimas**

kaiščiai

kaiščiai

kaiščiai

kaiščiai

STOPTER K-20
HOTER U

STOPTER K-20
HOTER U

STOPTER K-20
HOTER U

ROKER W-20

Armavimo sluoksnis***

Armavimo tinklelis
CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

akrilinis

CERMIT N ir R

silikatinis

SILKAT N ir R

silikoninis

SILKON N ir R

CERMIT SN ir DR
CERMIT SN-MAL
CERMIT N ir R
SILKAT N ir R
SILKON N ir R

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX
CERMIT SN ir DR
CERMIT SN-MAL
CERMIT N ir R
SILKAT N ir R
SILKON N ir R

Armavimo tinklelis
CERAMIK

C2TE S1 klasės
plytelių klijai + plytelės

CERMIT SN ir DR
CERMIT SN-MAL

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

Armavimo tinklelis
CERAMIK

C2TE S1 klasės
plytelių klijai + plytelės

mineralinis

C2TE S1 klasės
plytelių klijai + plytelės

Tinkas

Tinko pagrindas

Armavimo tinklelis
CERAMIK

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX
CERMIT SN ir DR
CERMIT SN-MAL

SILKAT N ir R
SILKON N ir R

silikatiniai

ARKOL S

silikoniniai

ARKOL N
FASTEL NOVA

ARKOL E
ARKOL S
ARKOL N
FASTEL NOVA

ARKOL E
ARKOL S
ARKOL N
FASTEL NOVA

+ glaistas

ARKOL E

+ glaistas

akriliniai

+ glaistas

Dažai

Papildomas sistemos sluoksnis

ARKOL S
ARKOL N
FASTEL NOVA

*Šiltinant dažų sluoksniu padengtą sieną, šiltinimo sluoksnis tvirtinamas tiek klijais, tiek mechaniškai, naudojant kaiščius.
**Sistemoje Renoter būtina atlikti papildomą mechaninį tvirtinimą kaiščiais
***Sistemoje Ceramik būtinas dvigubas armavimo sluoksnis – kaiščiais tvirtinama atlikus pirmąjį armavimo sluoksnį.
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ATLAS
ŠILTINIMO SISTEMOS
šiltinimo sistema naudojant standartines polistireno ir elastifikuoto
polistireno plokštes
1
2
3
4
5
6
7

z Paskirtis
Skirta visų tipų pastatams šiltinti - pagrindinė, dažniausiai Lenkijoje naudojama išorinių
sienų šiltinimo sistema naudojant polistireno (EPS).

z Savybės

Pirma lenkų šiltinimo sistema naudojant labai geros akustinės varžos elsatifikuotą polistireną
- leidžia tuo pačiu laiku pagerinti išorinių sienų šiluminę ir akustinę varžą.
Rekomenduojama triukšmo zonoje esantiems pastatams - gatvėms, keliams, oro uostams,
pramoninėms teritorijoms.
Nauja kokybė, pripažinta Europos techniniu patvirtinimu. ETA-06/0081..

1. Pagrindinis tvirtinimas 2. Šilumos izoliacija 3. Papildomas tvirtinimas
4. Armuotas sluoksnis 5. Tinko pagrindas 6. Tinko skiedinys 7. Gruntavimo
preparatai ir dažymo sluoksnis (papildoma apdaila)

ŠILTINIMO SISTEMA
ATLAS XPS
pirmoji Lenkijos rinkoje kompleksinė šiltinimo sistema pagrįsta
ekstrūdiniu polistirenu

z Paskirtis
Rekomenduojama pastatų pažemio zonoms (cokoliams, rūsiams, pamatams), galinėms
sienoms, atikams, išilgai kampų, prie įėjimų į laiptines.

1
2
3
4
5
6
7

z Savybės

Pasižymi labai aukštu atsparumu mechaniniams pažeidimams ir smūgiams, palyginus su
sistemomis su EPS polistirenu. Pasižymi gana aukštu atsparumu korozijai, sukeltai mikroorganizmų, drėgmės, gruntinių ir lietaus vandens (termoizoliacijos sluoksnyje). Galima
greta (ant to paties fasado) naudoti XPS plokštes ir EPS polistireno plokštes – vietoms,
kurias labiausia veikia drėgmė ir mechaniniai pažeidimai, apšiltinti naudojamos XPS
plokštės, o kitose sienos dalyse – EPS plokštės.
Kokybė, pripažinta Europos techniniu patvirtinimu ETA-07/0316.
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1. Pagrindinis tvirtinimas 2. Šilumos izoliacija 3. Papildomas tvirtinimas
4. Armuotas sluoksnis 5. Tinko pagrindas 6. Tinko skiedinys 7. Gruntavimo
preparatai ir dažymo sluoksnis (papildoma apdaila)
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ŠILTINIMO SISTEMA
ATLAS ROKER
šiltinimo sistema su mineraline vata

1
2
3

z Paskirtis
Skirta įvairių rūšių pastatams šiltinti.
Naudotina aukštuose pastatuose, kurių aukštis per 25 m.

4
5
6
7

z Savybės
Padidina pastato konstrukcinių elementų priešgaisrinę apsaugą.
Pasižymi ypač aukštu laidumu garams.
Padidina garso izoliaciją.
Palengvina iškilių paviršių šiltinimą.
Nauja kokybė, pripažinta Europos techniniu patvirtinimu. ETA-06/0173.

1. Pagrindinis tvirtinimas 2. Šilumos izoliacija 3. Papildomas tvirtinimas
4. Armuotas sluoksnis 5. Tinko pagrindas 6. Tinko skiedinys 7. Gruntavimo
preparatai ir dažymo sluoksnis (papildoma apdaila)

ŠILTINIMO SISTEMA
ATLAS ROKER G
lubų šilumos izoliacijos sistema (iš lubų pusės)

z Paskirtis
Rekomenduojama šiltinti lubas virš garažų, rūsių, pravažiavimais, požeminių praėjimų,
automobilių stovėjimo vietų, poilsio ir pramogų centruose, prekybos centruose, biurų
patalpose ir pan.

1
2
3
4
5

z Savybės
Padidina pastato priešgaisrinę apsaugą.
Padidina garso izoliaciją - mažina garsą.
Turi du apdailos variantus - dažytas armuotas sluoksnis arba plonasluoksnis tinkas.

1. Šiltintos lubos 2. Klijavimo skiedinys: ATLAS ROKER W-20 3. Šilumos
izoliacija: laminuota mineralinė vata 4. Stiklo pluošto tinklelis panardintas
į klijavimo skiedinį ATLAS ROKER W-20 5. Plonasluoksnis tinkas arba
dažai.
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MECHANINIAI TVIRTINIMO ELEMENTAI
z Paskirtis

z Termoizoliacijos tvirtinimas naudojant tvirtinimo elementus

Als Kaip papildomas termoizoliacijos tvirtinimas – apsaugo šiltinimo sistemą nuo
vėjo poveikio (siurbimo).

Termoizoliaciją galima tvirtinti naudojant mechaninius tvirtinimo elementus
ne ankščiau kaip praėjus maždaug 24 val. nuo plokščių priklijavimo. Pirmiausiai reikia išgręžti skylę, kurios gylis atitiktų gamintojo rekomendacijas
konkrečiam tvirtinimo elemento ilgiui. Į skylę, pašalinus dulkes, įdedamas
tvirtinimo elementas. Po to įkalamas (įkalamų tvirtinimo elementų atveju)
arba įsukamas šerdis (įsukami tvirtinimo elementai). Reikia būti atsargiam,
kad nepažeistų termoizoliacinės medžiagos struktūros tvirtinimo elementu. Tvirtinimo elemento galvutė turi būti padengta termoizoliacinių
plokščių sluoksniu.

z Savybės
Plastmasiniai tvirtinimo elementai – rekomenduojami polistireno plokštėms tvirtinti.
Metaliniai tvirtinimo elementai – rekomenduojami ir polistireno, ir mineralinės vilnos
plokštėms tvirtinti.
Nesukelia šiluminio tiltelio vietoje, kur tvirtinimo elementas pereina per termoizoliaciją.

z Techniniai reikalavimai

z Svarbi techninė informacija

Tvirtinimo elementui TERMO: AT-15-7920/2009
Valstybinė atitikties deklaracija 02.007/2009 nuo 2009.10.28
Tvirtinimo elementui TFIX-8M: ETA-07/0336
EB atitikties deklaracija nr. EC/02.004/2008
Tvirtinimo elementui KI-10N: ETA-07/0221
EB atitikties deklaracija nr. EC/02.002/2007

• Tvirtinimo elementų nereikia naudoti sienoms, kurių aukštis - 12 m, su tvirtu ir patikimu
pagrindu (liečia sistemas su polistirenu).
• Kilus abejonėms dėl pagrindo keliamosios jėgos rekomenduojama pabandyti išrauti
tvirtinimo elementus.
• Rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 4 tvirtinimo elementus į 1 m². Rekomenduojama
naudoti daugiau tvirtinimo elementų pastato kampuose.
• Smulki informacija apie kaiščių kiekį, tipą, jų ilgį ir jų išdėstymą turi būti pateikta šiltinimo
techniniame projekte.
• Kaiščiai į konstrukcinę sienos dalį turi būti įkalti tiek giliai, kiek leidžia pagrindo medžiaga
ir reikalauja kaiščių gamintojai.
• Pagrindų tipai: tipas A - betonas, tipas B - betono blokai, pilna ir silikatinė plyta, akmuo, tipas
C - skylėta plyta, languota plyta, tuščiavidurė silikatinė ir keraminė plyta, tipas D - lengvojo
betono blokai, keramzito pagrindo tuščiavidurė plyta, tipas E - dujinis betonas.

Pažymėjimas

Plastmasinis
tvirtinimo elementas
TERMO polistirenui,
įkalamas, diametras
10 mm

Metalinis tvirtinimo
elementas TFIX-8M
polistirenui ir vilnai,
įkalamas, diametras
8 mm, A, B ir C tipo
pagrindams
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Įkalimo gylis į A ir B
tipo pagrindą [mm]

Izoliacijos storis ant A
ir B tipo pagrindų (mm)

Įkalimo gylis į C, D ir E
tipo pagrindą (mm)

Izoliacijos storis ant C, D
ir E tipo pagrindą [mm]

Vienetų kiekis
pakuotėje

A - TERMO-090

90

25

50

50

30

250

A - TERMO-120

120

25

80

50

60

250

A - TERMO-140

140

25

100

50

80

250

A - TERMO-160

160

25

120

50

100

250

A - TERMO-180

180

25

140

50

120

250

A - TERMO-200

200

25

160

50

140

250

Pažymėjimas

Metalinis tvirtinimo
elementas KI-10N
polistirenui ir vilnai,
su ilgu išplėtimo
ruožu, įkalamas,
diametras 10 mm,
B, C, D ir E tipo
pagrindams

Prieinamas tvirtinimo
elemento ilgis [m m]

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.09.14

Prieinamas tvirtinimo
elemento ilgis [mm]

Įkalimo gylis [mm]

Izoliacijos storis [mm]

Vienetų kiekis
pakuotėje

A - KI-120-N

120

60

50

250

A - KI-140-N

140

60

70

250

A - KI-160-N

160

60

90

250

A - KI-180-N

180

60

110

250

A - KI-200-N

200

60

130

250

A - KI-220-N

220

60

150

250

A - KI-260-N

260

60

190

200

A - KI-300-N

300

60

230

200

A - TFIX-8M-095

95

25

60

200

A - TFIX-8M-115

115

25

80

200

A - TFIX-8M-135

135

25

100

200

A - TFIX-8M-155

155

25

120

200

A - TFIX-8M-175

175

25

140

200

A - TFIX-8M-195

195

25

160

200

A - TFIX-8M-215

215

25

180

100

A - TFIX-8M-235

235

25

200

100

A - TFIX-8M-255

255

25

220

100

A - TFIX-8M-275

275

25

240

100

A - TFIX-8M-295

295

25

260

100

www.atlas.com.pl

Papildomi aksesuarai
Pažymėjimas

Vienetų kiekis
pakuotėje

KWL-140

Prispaudimo
flanšas, laminuotos mineralinės
vilnos plokštėms
tvirtinti. Flanšo
diametras 140
mm. Naudoti
kartu su tvirtinimo elementu
KI-10N

200

KFS
(frezeris)

Įrankis termoizoliacijos skylei
atlikti

1

KES
(kamštis)

Kamštis
termoizoliacijos
skylei užkimšti

250
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ARMAVIMO TINKLELIAI
• atsparūs šarmams
• atsparūs
• elastingi
z Paskirtis

z Armuoto sluoksnio formavimas

Armuotam sluoksniui panardinti į klijus atliekant šiltinimo sistemas su polistirenu
arba mineraline vilna.
Sudaro šiltinimo sistemų elementą – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.

Armuotą sluoksnį galima suformuoti tinkamai sutvirtėjus termoizoliacinės
medžiagos plokščių klijavimo skiediniui ir atlikus papildomą mechaninį
tvirtinimą (paprastai praėjus trims dienoms). Klijų skiedinį tolygiai paskirstyti
ant visos termoizoliacijos paviršiaus ir į užteptą sluoksnį panardinti kitas
tinklelio juostas. Tinklelis nardinamas vertikaliomis juostomis - iš viršaus į
apačią. Pirmiausia geriausiai įspausti tinklelį į skiedinį tik keliuose taškuose,
o po to kruopščiai panardinti visą juostą dantyta glaistymo mente. Teisingai
panardintas į klijus tinklelis turi būti klijų skiedinyje negiliau kaip iki pusės
jo storio, tai yra neturi matytis klijų paviršiuje, o taip pat neturi liestis ir su
plokščių sluoksniu. Armuoto sluoksnio storis turi būti maždaug 3 mm ir
turi būti ištisinis, t.y. tinklelio juostos turi būti užleidžiamos su ne mažiau
kaip 10 cm perteklium vertikaliai, ir horizontaliai, o kampuose ne mažiau
kaip 15 cm. Tinklelio sujungimai neturi sutapti su polistireno plokščių
siūlėmis. Įspaudus tinklelį būtina kruopščiai išlyginti klijų skiedinio sluoksnį
naudojant lygią metalinę glaistymo mentę.

z Savybės
• Atsparus – iš pakaitomis paklotų ataudų ir apmatų pluoštų sudarančių tvirtą ir stiprų
gazinį audimą, dėl ko suteikia tinkleliui tinkamą mechaninį atsparumą, pluoštai nelūžta
ir nepersistumia viena kitos atžvilgiu.
• Elastingas – užtikrina terminių deformacijų kompensavimą šiltinimo sistemos eksploatavimo metu, apsaugo nuo plyšių atsiradimo fasado struktūrose ir leidžia gauti
stabilų pagrindą po tinko sluoksniu.
• Atsparus šarmams – pluoštai apsaugoti akrilu nuo klijuose skiediniuose esančių
agresyvių šarmų.

z Techniniai duomenys
Tinklelis gaminamas iš stiklo pluošto, kuris apsaugotas akrilu nuo klijuose skiediniuose
esančių agresyvių šarmų.

z Svarbi techninė informacija
• Norint visiškai pasinaudoti tinklelio galimybėmis reikia jį naudoti kartu su kitais sistemos
elementais pagal jo atlikimo technologiją.
• Tinklelį būtina laikyti vertikalioje pozicijoje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, toli
nuo šildymo įrenginių.

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.09.14

Dėmesio! Tinklelį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir atmosferos poveikio.

AKE 145/VERTEX 145

SSA-1363 SM(100)

ST-112-100/7

geltonas

geltonas

geltonas

Masė [g/m ]

150

155

165

Audimo tipas

gazinis

gazinis

gazinis

1,0

1,0

1,0

4,0 × 4,5

3,5 × 3,5

3,0 × 3,5

Ritinys 50 bm

Ritinys 50 bm

Ritinys 50 bm

AT-15-7373/2007
turi Valstybinio higienos instituto sertifikatą

AT-15-6665/2005
turi Valstybinio higienos instituto sertifikatą

At-15-3514/2005

Spalva
2

Plotis [m]
Akučių matmenys šviesoje
[mm]
Pakuotės
Techniniai reikalavimai
Tinkleliai sudaro šilumos
izoliacijos sistemas

ATLAS, ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
ATLAS XPS, ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER, ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0036
ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB-0374/W
ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB-0373/W
ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB-0882/W
ATLAS ROKER – AT-15-2930/2010, Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0436/Z
ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007, Atitikties sertifikatas Nr. ITB-0222/Z (išskyrus ST-112-100/7)
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FASADO ŠILTINIMO PROFILIAI
• fasado kampų apsaugai
• šiltinimo sistemos išplėtimo siūlėms atlikti
• atsparūs atmosferos poveikiams
• atsparūs mechaniniams pažeidimams
• lengvai ir greitai montuojami
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirti šiltinamo fasado ypatingoms vietoms apsaugoti, o taip pat atlikti išplėtimo
siūles visose ATLAS šilumos izoliacijos sistemose. Sutvirtina šiltinamų fasadų kampus
ir įvairios rūšies betoninių ir gelžbetoninių elementų kraštus, pvz. remontuojamų ATLAS
BETONER sistema.
Užtikrina efektyvų lietaus vandens nukreipimą – nuo fasado paviršiaus arba kitų
vertikalių statybinių elementų
Sudaro išplėtimo siūles – atskiria fasado elementus, kurie gali skirtis perkeliamų apkrovų
tipu ir savybėmis, pvz. šiluminis plėtimasis.
Leidžia perkelti pastato konstrukcines išplėtimo siūles į šiltinimo sistemą.
Formuoja lygius kraštus ir suteikia estetinę išvaizdą.

Apdailos profiliai pagaminti iš aukštos kokybės PVC (be kadmio).

z Savybės
Turi ilgalaikį tvirtumą - yra atsparūs atmosferos sąlygoms, kenksmingam užterštos aplinkos
poveikiui ir kitų statybinių medžiagų poveikiui, senėjimui bei UV spinduliavimui.
Yra atsparūs mechaniniams pažeidimams transportavimo, sandėliavimo ir eksploatavimo
metu.
– dėka tvirto ir labai elastingo PVC profilio.
Terminis profilių ir šiltinimo medžiagų plėtimasis yra panašus – todėl išvengiamo
tinko trūkinėjimo rizikos.
Profiliai lengvai ir greitai montuojami – leidžia sutaupyti apie 15% laiko apdirbant
angokraščius. Turi 10 cm pločio armavimo tinklelį iš stiklo pluošto, kuris papildomai stiprina
vietą išilgai krašto; tinklelis padengtas akrilo sluoksniu, todėl yra atsparus šarminiam
aplinkos poveikiui.
Profilio ir tinklelio sujungimas atliktas pagal aukšto dažnio suvirinimo technologiją
– ko dėka yra tvirtesnis ir atsparesnis negu iki šiol naudojami metodai, pvz. klijavimas.
Apdailos profiliai gaminami baltos spalvos (RAL 9010), o jų elementai gaminami
pagal koekstruzijos technologiją – pilkos spalvos.
Profilius galima dažyti akriliniais arba silikoniniais fasadiniais dažais – pvz. ATLAS
ARKOL E arba ATLAS ARKOL N.
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z Techniniai reikalavimai
Apdailos profiliai sudaro papildomuosius šilumos izoliacijos sistemų
elementus:
− ATLAS, ETA 06/0081, EB sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS - ETA 07/0316, EB sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Sertifikatas Nr. ITB-0374/W
− ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2010, Sertifikatas Nr. ITB-373/W
− ATLAS ROKER - ETA 06/0173, EB sertifikatas 1488-CPD-0036
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2010, EB sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2010
− Sertifikatas ZKP ITB-0436/Z.

KLIJAI ŠILUMINĖMS SISTEMOMS

z Bendri apdailos profilių montavimo principai
Apdailos profiliai montuojami ant termoizoliacinio sluoksnio, prieš dedant arba dedant
armuotą sluoksnį. Išilgai krašto, kur bus montuojamas profilis, tepama tinklelio spaudimui
skirtu klijų skiediniu, pvz. ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U arba ATLAS ROKER W-20.
Profilis pridedamas prie krašto, jo armavimo tinklelis nardinamas į ką tik užteptą skiedinį taip,
kad jis nesimatytų. Klijams išdžiūvus galima atlikti sistemos armuotą sluoksnį ant viso fasado
paviršiaus. Sistemą armuojantis tinklelis turi pilnai dengti apdailos profilio tinklelį.
Apdailos profiliai tinkamai kerpami žirklėmis, skirtomis PVC juostoms kirpti. Jungiant profilius statmenai, kraštai pjaunami mažesniu nei 45° kampu, o tarpas užpildomas silikoniniu
hermetiku.

APSAUGINIAI PROFILIAI

Horizontalus profilis
Horizontalūs profiliai montuojami ant horizontalios langų, durų angokraščio briaunos, ir kitų fasadų briaunos. Kai profilis montuojamas
ant apatinės balkono plokštės briaunos, tinklelis nardinamas į apdailos
sluoksnį pvz. į ATLAS ENDER remonto sistemoje ATLAS BETONER.
Profilis taip pat tvirtinamas ant apatinės šiltinimo sistemos briaunos,
kai nėra galimybės pasinaudoti cokoliniu profiliu, pvz. termoizoliacinės
plokštės yra storesnės už didžiausią profilį.
Profiliai užtikrina vertikalia fasado briauna tekančio vandens teisingą kryptį, vanduo
nesiskverbia į šiltinimo sistemos sluoksnius ir jos nepažeidžia. Profiliai taip pat apsaugo
fasado kraštus nuo mechaninių pažeidimų.
Kampinis profilis
Kampiniai profiliai montuojami ant įvairių fasado kraštų, pvz. langų
ir durų angokraščių, pastato kampų, nes jiems eksploatacijos metu
reikalingas mechaninis tvirtumas. Profilio elastingumas užtikrina, kad
mechaniniai pažeidimai neturėtų įtakos kampui.

IŠPLĖTIMO SIŪLIŲ PROFILIAI

Langų profilis
Langų profiliai montuojami tarp lango arba durų rėmo ir šiltinimo
sistemos apdailos sluoksnių. Jie gali būti: 6 ir 9 mm. Langų profilis
turi poliuretaninę juostelę, kuri neleidžia tinkui skilinėti esant skirtingam rėmo ir tinko terminiam išsiplėtimui. Be to, palengvina tinko
storumo kontrolę tempimo metu ir apsaugo rėmą nuo nešvarumų
darbo metu – lengvas ir greitas apsauginės plėvelės klijavimas prie
profilio sparnelių, bei patogus jų nuėmimas, kai “sparneliai“ tiesiog nulaužiami kartu su
plėvele baigus darbą. Langų profilis saugo rėmo ir tinko sujungimą nuo drėgmės, purvo,
mikroorganizmų ir vabzdžių, o taip pat pagerina šios vietos terminę, akustinę ir drėgmės
izoliaciją. Profilį galima naudoti visiems rėmų iš medžio, PVC, aliuminio.
Profilio dydis (6 arba 9 mm) parenkamas pagal projektuojamą armuoto sluoksnio ir tinko
storį. Ant rėmo žymima planuojama sandūros linija išilgai tinko skiedinio, po to nuimama
balta apsauginė juostelė nuo poliuretano juostos ir profilis klijuojamas prie rėmo taip, kad
jo vidinis kantelis sutaptų su pažymėta ant rėmo linija. Profilis montuojamas “sparneliu“
į lango ar durų pusę. Nuėmus geltoną apsauginę juostelę, jos vietoje priklijuojamas prie
profilio tinkamai nukirpta rėmą apsauganti plėvele. Profilio vidus visiškai užpildomas
armuotu sluoksniu ir plonasluoksniu tinku. Užbaigus darbus, “sparnelis“ kartu su plėvele
nulaužiamas.
Išplėtimo siūlių profilis
Išplėtimo siūlių profilis montuojamas tarp termoizoliacinių plokščių,
kur yra konstrukcinės išplėtimo siūlės arba ten, kur reikalingas šiltinimo
sluoksnio perskyrimas. Profilis gaminamas dviejų rūšių: paprastas
– išplėtimo siūlėms
fasado paviršiuje ir kampinis – išplėtimo siūlėms vidiniuose pastato
kampuose. Profilis skirtas išplėtimo siūlėms nuo 10 iki 30 mm.
Profilis gaminamas iš dviejų dalių: kietos (PVC-U), kuri liečiasi su termoizoliacinėmis
plokštėmis ir minkštos (PVC-P), kuri užpildo ertmę tarp jų. Minkšta profilio dalis gaminama pagal koekstruzijos technologiją, todėl sujungimas su jo kieta dalimi yra labai
patvarus ir tvirtas.
Išplėtimo siūlių profilis užtikrina tinkamą sandarumą (apsaugą nuo drėgmės, purvo,
mikroorganizmų ir vabzdžių), o taip pat teisingą šalia esančių pastato dalių ir šiltinimo
sluoksnių veikimą.
Šiam sandarumui būtina sąlyga - teisingas dviejų profilių sujungimas: montuojamas
aukščiau - esantis aukščiau ir montuojamas žemiau - esantis žemiau. Profiliai sujungiami
specialiu pridėtu montažiniu elementu. Jis pagamintas iš minkšto PVC-P su klijų sluoksniais (apsaugotais juostele). Montažinis elementas priklijuojamas prie apatinio aukščiau
esančio profilio galo (ant jo minkštos dalies apatinės pusės) ir prie viršutinio žemiau
esančio profilio galo (ant minkštos dalies viršutinės pusės).
Profilius galima taip pat sujungti užleidžiant esantį aukščiau ant žemiau esančio profilio.
Šiuo tikslu nuo kietos profilio dalies nupjaunami 10 mm ruožai, kad sujungimas būtų
tik tarp minkštų dalių. Kad jungiami profiliai gultų nepriekaištingai lygiai, naudojami
dangteliai, kurie montavimo metu įstatomi į apatinę išsikišančią aukštai esančio profilio
dalį ir po to į žemiau esantį profilį.
Dėmesio. Prieš montuojant išsiplėtimo siūlės profilį, ertmė užpildoma termoizoliacine
medžiaga, pvz. polietilenine arba poliuretanine išplėtimo siūlių virve. Sumontavus profilį,

ertmę būtina apsaugoti nuo teršalų, atsiradusių atliekant armuotą ir tinko
sluoksnį. Šiuo tikslu ertmė užpildoma polistireno juostelėmis, kurios
išimamos baigus tinkavimą.
Palangių profilis
Profilis montuojamas po palange užtikrindamas jai
tinkamą išplėtimo siūlę nuo šiltinimo sistemos Palangių profilis suteikia sandarumo nuo drėgmės, purvo,
mikroorganizmų ir vabzdžių, o tinkamai suformavus
viršutinį profilio paviršių, sutvirtina palangę. Palangių
profilis turi poliuretaninę juostelę, kuri neleidžia tinkui
skilinėti esant skirtingam medžiagų terminiam išsiplėtimui. Be to, lengviau
tinkuoti ir kontroliuoti tinko sluoksnį.
Labai svarbu lygiai nupjauti termoizoliacines plokštes į skylės šviesą ir prieš
profilio tvirtinimą. Prieš pat palangės montavimą nuimama apsauginė
profilio plėvelė nuo polietileno putu juostelės.

z Svarbi papildoma informacija
• Profilius valyti nerekomenduojama su turinčiomis chloro medžiagomis.
• Profiliai montuojami aukštesnėje nei 5°C temperatūroje. Esant temperatūrai nuo 5°C iki 15°C profiliai yra mažiau elastingi.
• Laikymo ir transportavimo metu profilius būtina apsaugoti nuo
iškraipymo - vertikali pozicija, sausa, apšildoma vieta (temperatūra
aukštesnė nei 5°C). Sandėliavimo laikotarpis šiomis sąlygomis yra 18
mėnesių nuo pagaminimo datos.

z Pakuotės
Profilis

ilgis
[m]

Kiekis pakuotėje
[i.m./vnt.]

horizontalus

2,5

62,5 / 25

kampinis

2,5

125,0 / 50

langų 6 mm

2,4

48,0 / 20

langų 9 mm

2,4

48,0 / 20

paprastas išsiplėtimo
siūlių

2,0

50,0 / 25

kampinis išsiplėtimo
siūlių

2,0

50,0 / 25

palangės

2,0

50,0 / 25

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.28
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ATLAS CERAMIK
Atlas ceramik šiltinimo sistema
z Paskirtis

z Sistemos atlas ceramik sudedamosios dalys

Sistema skirta išorinės pastato sienoms šiltinti – tiek naujai statomiems pastatams,
tiek renovuojamiems pastatams, kurių išorinės sienos yra tinkuotos arba netinkuotos,
t.y. iš plytų ar blokelių (keraminių, kalkių – smėlio, akmens, akyto betono ar betono
(monolitinio arba surenkamo)
Rekomenduojama fasadams, veikiamiems didesnių eksploatacinių apkrovų
ar užterštumo - pavyzdžiui, pastato cokolis, taip pat administraciniams, prekybos
pastatams ir pan.

Laikantis įpareigojančių taisyklių, šiltinimo sistema naudojama vientisa,
kaip vienas statybinis produktas ir gali būti naudojami tik techninėje
normoje nurodyti sistemos sluoksniai ir medžiagos. Negali būti naudojami
produktai, kurie nėra paminėti techninėje normoje, kitų sistemų produktai
arba kitų gamintojų produktai. Pagal techninę normą, sistemos ATLAS
CERAMIK produktai yra tik žemiau pateikti produktai.
Klijai šilumos izoliacijai klijuoti:

z Savybės
Pilna medžiagų komplektacija, skirta pastatui šiltinti–užtikrina pilną ir patikimai
patikrintą visų sudėtinių komponentų suderinamumą, o tai ypač svarbu tolimesnei
sistemos eksploatacijai.
Gaunama išorinių sienų šilumos izoliacija, atitinkanti reikalavimus– sumažina
šilumos praradimą ir šildymo sąnaudas
Padidinamas išorinių sienų atsparumas – sienų apsauga nuo nuolatinio atmosferos
poveikio..
Puikus atsparių medžiagų parinkimas – plytelių apdaila padengtos sienos tarnauja
ilgiau palyginti su šiltinimu, kai išorinė apdaila yra tinkas; būdingas aukštas sistemos
atsparumas pažeidimams
Atsparumas biologiniam užterštumui – plytelių priežiūra paprasta, leidžia palaikyti
švarą ir jos yra mažiau priimtinos grybeliui, dumbliams ir kitiems mikroorganizmams
vystytis.
Universalumas – sistema leidžia ant fasado naudoti tiek putų polistireno (EPS) plokštes,
tiek ekstrūdinio polistireno (XPS) plokštes.
Sistema neskleidžia ugnies (NRO) – tai būdinga šiltinimo sistemoms, kai putų
polistireno (EPS) ar ekstrūdinio polistireno (XPS) plokštės yra iki 250 mm storio.

klijų mišinys ATLAS STOPTER K-20
šilumą izoliuojantys produktai – putų polistireno (EPS) plokštės, turinčios žymėjimą::
EPS–EN 13163–T2–L2–W2–S2–P3–BS115–DS(N)2–DS(70,-)2–TR100
EPS–EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS125–DS(N)2–DS(70,-)2–TR100
arba gamintojo TERMOORGANIKA gaminamos termoizoliacinės plokštės, kurių
pardavimo pavadinimai ir kodai yra šie:
BAZA fasada EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS50-DS(N)2-DS(70,-)3-TR80,
STANDARD fasada EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS.(70,-)2-TR80,
SILVER fasada EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS.(N)2-DS(70,-)2-TR100,
GOLD fasada EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
PLATINUM fasada EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS100-DS(N)2-DS.70,-)2 -TR100,
PLATINUM PLUS fasada EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2–TR100
šilumą izoliuojantys produktai – ekstrūdinio polistireno (XPS) plokštės, turinčios
ženklinimą::
XPS-EN 13164-XPS-EN13164-T1-DS(TH)-TR100
Mechaninis tvirtinimas
esantys prekyboje ir leidžiami naudoti statybose

z Bendroji sistemos charakteristika

Klijai armuotam sluoksniui

Sistema ATLAS CERAMIK yra išorinių pastato sienų šiltinimo sudėtinė sistema (ETICS).
Šiltinimo atlikimo technologija susideda iš putų polistireno (EPS) ar ekstrūdinio polistireno
(XPS) plokščių priklijavimo ant išorinių pastato sienų, armuoto sluoksnio su armavimo
tinkleliu iš stiklo pluošto atlikimo ir apdailos ant armuoto sluoksnio iš plytelių priklijavimo
klijais bei plytelių siūlių glaistymo. Atsižvelgiant į tokį išorinį apdailos sluoksnį, būtina
termoizoliacines plokštes tvirtinti mechaniškai, t.y. naudoti kaiščius ant pirmojo stiklo
audinio tinklelio sluoksnio.

klijų mišinys ATLAS STOPTER K-20
klijų mišinys ATLAS HOTER U
Stiklo audinio tinkleliai
SSA-1363 SM(100)
VERTEX 145 /AKE 145
Gruntavimo preparatai
Akrilinis potinkinis gruntas ATLAS CERPLAST
Klijai plytelėms klijuoti
klijų mišinys ATLAS PLUS
klijų mišinys ATLAS PLUS BIAŁY
klijų mišinys ATLAS PLUS EXPRES
PLYTELĖS
Fasadinės, šalčiui atsparios presuotos plytelės arba plytelės, turinčios
Bla, BIb arba AI grupes bei atitinkančios PN-EN 14411:2009 normą,
kurių storis yra iki 15 mm, maksimalus paviršaus plotas yra 0,09 m2, o
maksimali masė nesiekia 40 kg/m²
PLYTELIŲ GLAISTYMAS
PLYTELIŲ GLAISTAS ATLAS ARTIS
PAPILDOMI ELEMENTAI
Cokolinis profilisKampinis profilisLango profilisIšsiplėtimo siūlių profilis (paprastas ir
kampinis)Palangių profilis

z NORMOS
ATLAS CERAMIK atitinka normos ITB Nr. AT-15-8592/2011.
Atitikties deklaracija Nr. 114 of 01.04.2011.
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z Šiltinimo darbų atlikimo reikalavimai
Darbų aplinkos sąlygos
Šiltinimo sistemos ATLAS CERAMIK darbai atliekami, kai nelyja lietus, o aplinkos tempertūra ne žemesnė kaip +5°С ir ne aukštesnė kaip +30°С. Vienintelė išimtis – klijų
mišinys ATLAS STOPTER К-20, kurį galima naudoti esant 0°С temperatūrai, su sąlyga, kad po darbų pabaigos praėjus 8 val., aplinkos temperatūra nenukris žemiau - 5°C.
Fasadas turi būti apsaugotas nuo atmosferos kritulių, stipraus vėjo ir tiesioginių saulės spindulių; statybinius pastolius rekomenduojama dengti tvirtu tankiu tinkleliu.
Šiltinimo darbai atliekami esant sausoms oro sąlygoms (be kritulių, santykinė oro drėgmė mažiau nei 80%).

z Pagrindo paruošimas
Bendrosios rekomendacijos

Prieš pradedant šiltinimo darbus, pirmiausia įvertinama techninė pagrindo būklė ir priimamas pagrindo paviršiaus paruošimo būdas bei darbų apimtys. Šiame etape
nuimami visi elementai, trukdantys tvirtai priklijuoti šilumos izoliacines plokštes, o vėliau trukdantys klijuoti apdailos sluoksnius. Papildomas šilumos izoliacijos sluoksnis padidina sienos apimtį, todėl vėliau bus būtina pakeisti naujais kai kuriuos skardinius elementus, lietaus nubėgimo vamzdžius ir pan. Darbų metu, langai ir durys
nuo užteršimo apdengiami plėvele.

Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti kondicionuojamas, nešantysis, stabilus, lygus, švarus, nedidelio sugeriamumo. Nuo paviršiaus pašalinami sluoksniai, galintys sumažinti pagrindo
adheziją (sukibimą) su klijais, ypač būtina pašalinti dulkes, atkibusias ir silpnai besilaikančias dalis. Pagrindas turi būti pakankamai lygus, kad šilumos izoliacinis sluoksnis taip pat gultų lygiai. Dėmesio! Ypač atkreipkite dėmesį į pagrindą, teisingai įvertinkite jo būklę ir tinkamai paruoškite probleminį pagrindą, pavyzdžiui dažytą,
glazūruotų plytų ar su vitražais ir pan., kad jis įgautų reikiamas nešančiąsias savybes. Jei šiltinti planuojama pastatus su kelių sluoksnių gelžbetonio sienomis, visada
būtina preciziškai įvertinti jų techninę būklę. Tai taikytina tiek metalinių konstrucijų (karnyzų, štiftų, virpstų) techninei būklei, tiek tvirtinimo mazgams, sąveikaujančiais
su sienos elementais.

Pagrindo savybių vertinimas

Pagrindo vertinimas atliekamas remiantis keturiais esminiais aspektais, pateiktais lentelėje.

Vertinimo
aspektas

Bandymo būdas

Paruošimo būdas

Kukšėjimas plaktuku

Jei garsas duslus, pašalinti silpnai su pagrindu sukibusias vietas, nelygumai ir
ertmės užpildomos cementiniu skiediniu

Tvirtu šticheliu arba peiliu skersais ir išilgais rėžiais subraižomas paviršius – vizualiai nustatomos nešančiosios pagrindo savybės ir esamų sluoksnių sukibimas.

Užsiteršusios vietos ir/arba byrantis pagrindo paviršius nuvalomas vieliniu
šepečiu ir gruntuojamas

Tvirtu šticheliu arba peiliu skersais ir išilgais rėžiais subraižomas paviršius – vizualiai
nustatomos nešančiosios pagrindo savybės ir esamų sluoksnių sukibimas.

Nuvalomi silpni paviršiai ir nugruntuojami Atlas Uni-Grunt, o labai lygūs
paviršiai, kurių negalima subraižyti, gruntuojami Atlas Cerplast gruntu

lygumas*)

Ant nedidelių paviršių – guldoma 2 m lentjuostė ir gulčiuku nustatomas
nukrypimas nuo vertikalės; Ant didelių paviršių (sienos su siūlėmis, daugiabučiai
pastatai) – ištempiami statybiniai siūlai nuo vieno iki kito sienos krašto ir nivelyru
nustatomi nukrypimai nuo plokštumos

Jei nelygumai iki 10 mm – pagrindas lyginamas Atlas Lyginamuoju mišiniu; jei
nelygumai iki 20 mm – pagrindas lyginamas Atlas Tinko mišiniu; jei
nelygumai didesni kaip 20 mm – pagrindas lyginamas klijuojant šilumos
izoliacinį sluoksnį (šiuo atveju būtinas mechaninis šilumos izoliacinių plokščių
tvirtinimas kaiščiais, neatsižvelgiant į kitas aplinkybes)

Sugeriamumas

Šlapiu teptuku arba purkštuvu sudrėkinamas paviršius.

Jei pagrindas greitai keičia spalvą tamsėdamas ir greitai sugeria drėgmę, – jis
gruntuojamas gruntu Atlas Uni-Grunt; jei pagrindas ilgai nekeičia spalvos ir ėtai
geria drėgmę – jo galima negruntuoti; jei pagrindas nekeičia spalvos ir negeria
drėgmės – jis gruntuojamas gruntu Atlas Cerplast gruntu

Nešančiosios
savybės
ir tvirtumas

Adhezija

Įrangos pull off pagalba

pagrindo atsparumas tempimui turi būti daugiau nei 0,8 MPa

Vizualus vertinimas – atlikti bandymą, t.y. priklijuoti 10 mm storo klijų sluoksniu
8-10 polistireno gabalėlius (10 x 10 cm) prie nuvalyto, lygaus ir nugruntuoto
paviršiaus. Po 3 dienų bandyti jėga juos atlaužti rankomis statmenai sienos.

Jei pažeidžiama pačio polistireno struktūra – pagrindas nereikalauja papildomo
paruošimo;
jei polistireno gabalėliai atlūžta su klijų sluoksniu, reiškia, kad pagrindas nėra
tinkamai paruoštas (t.y.,
nenugruntuotas su ATLAS UNI-GRUNT arba su ATLAS CERPLAST)

*) Leidžiamas maksimalus nukrypimas nuo plokštumos yra nuo - 4 mm iki +2 mm.
Visi bandymai turi būti atliekami mažiausiai 3 vietose, ant skirtingų pagrindo paviršių

Cokolinių profilių montavimas

Sienų šiltinimo procesas pradedamas nuo cokolinio profilio montavimo. Profiliai prilaiko pirmąją šilumos izoliacinių plokščių eilę, leidžia lengviau nustatyti plokščių
lygį ir kitų sluoksnių vienodą padėtį, sutvirtina apatinę šiltinimo sistemos dalį, o nukreiptas žemyn cokolio elementas, skirtas vandens nuvedimui, neleidžia vandeniui patekti į cokolį. Profilis tvirtinamas horizontaliai ant pastato cokolio, bent 30 cm aukščiau žemės lygio – taip gaunama apsauga nuo padidinto drėgnumo
ir užterštumo, t.y. užteršiančių dalelių, kurios tyška lyjant lietui nuo grunto ar nuogrindos. Cokolinių profilių išmatavimai parenkami pagal šilumos izoliacinių
plokščių storį ir gaminami iš aliuminio arba PVC. Vietoj cokolinio profilio leistina naudoti papildomą tinklelį arba du sluoksnius stiklo audinio tinklelio.
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ATLAS RENOTER
šiltinimo sistema ant jau apšiltintų sienų
• padidinta apšiltintų sienų šilumos izoliacija
• bendras izoliacinės medžiagos storis iki 30 cm
• skirtingos paskirties pastatams
• nereikia pašalinti seno tinko
• dvi atlikimo technologijos
z Bendra sistemos charakteristika

z Atlikimo technologija

ATLAS RENOTER sistema – tai kompleksinis sprendimas technologijos ir medžiagų, Šiltinimo technologija ant jau esamo šiltinimo turi kelis etapus.
skirtų išorinėms pastato sienoms šiltinti, kai pastatas jau buvo apšiltintas, • Senojo šiltinimo patikra kiekvienu atveju atliekama tam tikra tvarka.
tačiau:
Patikros metu nustatoma: konstrukcinių atitvarų tipas (vienasluoksnės
• nustatyta bloga techninė būklė,
ar daugiasluoksnės) ir išorinių pastato sienų konstrukcinė medžiaga,
• neatitinka šilumos izoliacijos esamų reikalavimų, reikalingas izoliacijos paditermoizoliacinės medžiagos rūšis ir storis, papildomo tvirtinimo
dinimas, būtina termoizoliacija..
mechaniniais kaiščiais faktinis buvimas (arba jo nebuvimas), viršutinio
sluoksnio rūšis bei dažyto paviršiaus patikrinimas.
z Sistemos sudėtis
• Senojo šiltinimo techninės būklės vertinimas kiekvienu atveju
Šiltinimo sistemą sudaro produktai, pateikti lentelėje.
atliekamas tam tikra tvarka. Įvertinama visos šiltinimo sistemos
adhezija su pagrindu, šiltinimo elementų tarp skirtingų sistemos
Klijai termoizoliacijai klijuoti
sluoksnių adhezija, ir svarbiausia įvertinama dekoratyviojo tinko
ATLAS STOPTER K-10
adhezija, įvertinamos šiltinimo sistemos pažeistos vietos, pažeidimų
ATLAS STOPTER K-20
rūšys ir lygis.
ATLAS HOTER S
• Atliekami šilumos ir drėgmės laidumo skaičiavimai bei nustatoATLAS HOTER U
mas reikalingas termoizoliacinės medžiagos storis.
Termoizoliacinės medžiagos
• Pagrindo paruošimas. Iš esmės galimi du variantai:
Putų polistireno plokštės, žymimos šiais kodais:
− pagrindo paruošimas, kai naujasis šiltinimas atliekamas ant visų
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
senojo šiltinimo paviršiaus sluoksnių, t.y. ant tinko ir /arba dažų
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
sluoksnio,
arba žemiau nurodytos plokštės, atitinkančios RTQ ITB-1023/2010 reikalavimus
− pagrindo paruošimas, kai būtina nuimti senojo šiltinimo viršutinį
BAZA FASADA, STANDARD FASADA, SILVER FASADA, GOLD FASADA, PLATINIUM FASADA,
sluoksnį - seną tinką arba seną tinką su dažais.
PLATINIUM PLUS FASADA
• Naujojo šiltinimo atlikimas. Šiltinimo sistemą ant daugiasluoksnio
Kaiščiai mechaniniam tvirtinimui
pagrindo sudaro putų polistireno plokštės, padengtos armuotu
sluoksniu su stiklo audinio tinkleliu, ir nutinkuotos dekoratyviuoju
esantys prekyboje ir leidžiami naudoti statybose kaiščiai būtinai su metaliniu, padengtu
tinku ir/arba dažų sluoksniu (jeigu pageidaujama). Naujojo šiltinimo
antikorozine medžiaga, antgaliu.
atlikimas turi atitikti:
Klijai armuotam sluoksniui
− techninį projektą, atitinkantį galiojančias normas ir aktus, ir jame pateiktą
ATLAS STOPTER K-20
pagrindo paruošimo būdą, putų polistireno plokščių storį, mechaninio
ATLAS HOTER U
tvirtinimo kaiščiais principą ir kiekius, ypatingų vietų (kampų, išsiplėtimo
siūlių, langų ir durų angokraščius) apdirbimo būdus,
Stiklo audinio tinklelis
− sertifikatus ir technines instrukcijas.
SSA-1363 SM(100)
VERTEX 145/AKE 145 /R 117 A 101
INTERKOBO ST 112-100/7

Potinkinis gruntas dekoratyviesiems tinkams
ATLAS CERPLAST
ATLAS SILKAT ASX
ATLAS SILKON ANX
Tinko rūšys
mineraliniai ATLAS CERMIT
akriliniai ATLAS CERMIT
silikatiniai ATLAS SILKAT
silikoniniai ATLAS SILKON
Gruntai dažams:
ATLAS ARKOL SX
ATLAS ARKOL NX
Dekoratyvusis sluoksnis (dažai)
akriliniai ATLAS ARKOL Е
silikatiniai ATLAS ARKOL S
silikoniniai ATLAS ARKOL N
silikoniniai ATLAS FASTEL-NOVA
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Bendrasis senojo ir naujojo šiltinimo storis neturi viršyti 300 mm.

z Techniniai reikalavimai
Systém má Technické schválenie ATLAS RENOTER AT-15-8477/2010.
Certifikát ZKP č. ITB-0456/Z.
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B Ściana - podłoże dla mocowania mechanicznego.
C. Stary tynk cienkowarstwowy – podłoże dla mocowania klejowego.
1aKlej
. Konstrukcinė
– pagrindas
mechaniniam tvirtinimui

ATLAS - dosiena
mocowania
styropianu.
1bNowa
. Senasis
dekoratyvusis
tinkasze–styropianu.
pagrindas klijams

płyta
termoizolacyjna

mechaniczne
– kołek do mocowania styropianu.
2. Mocowanie
Klijai ATLAS –główne
putų polistirenui
klijuoti
 Zatyczka.
3. Nauja termoizoliacinė plokštė iš putų polistireno
 Klej ATLAS - do warstwy zbrojonej.
4. Siatka
Pagrindinis
mechaninis

zbrojąca
ATLAS. tvirtinimas – kaištis putų polistirenui tvirtinti

pod tynk cienkowarstwowy ATLAS.
5. Podkład
Aklė

6. Tynk
Klijai cienkowarstwowy
ATLAS – armuotamATLAS.
sluoksniui
7. Armavimo tinklelis ATLAS
8. Potinkinis guntas dekoratyviajam tinkui ATLAS
9. Dekoratyvusis tinkas ATLAS

z nG yAcSh
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KLIJAI ŠILUMINĖMS SISTEMOMS
z Klijų vaidmuo šiltinimo sistemoje
Klijų vaidmuo šiltinimo sistemoje:
• tvirtas pagrindo sukibimas su termoizoliacinėmis plokštėmis
• plokščių apsauga nuo mechaninių poveikių
• tvirtas ir lygus plonasluoksnio tinko pagrindas.

z Klijų tipai
Pirmiausiai klijai šiltinimo sistemoms skirstomi pagal klijuojamos termoizoliacinės medžiagos rūšį. Izoliacijos savybės, kurios lemia klijų parametrus yra
būtent sugeriamumas, sukibimas, plokštės savybė mechaniškai deformuotis.
Termoizoliacinė medžiaga šilumos izoliacijos sistemoje gali būti:
• polistirenas (EPS)
• elastifikuotas polistirenas (EPS)
• ekstrūdinis polistirenas (XPS)
• mineralinė vilna (MW)
Po to, klijai skirstomi pagal jų vaidmenį šiltinimo sistemoje. Pagal tai skiriami du klijų tipai:
• klijai termoizoliacijai klijuoti
• klijai armuotam sluoksniui formuoti

z ATLAS klijai
Pagrindiniai ATLAS klijavimo produktai yra ATLAS STOPTER K-20 ir ATLAS ROKER W-20. Jie pasižymi labai dideliu lankstumu ir sukibimu. Abu yra „du viename”
tipo klijai, nes jų parametrų dėka galima juos naudoti ir termoizoliacijai klijuoti, ir tinkleliui nardinti. Abu yra labai naudingi sunkiomis sąlygomis, pvz. ant
užterštų, mažo sukibimo paviršių, kuriuos veikia nedidelės deformavimo jėgos. Be to, ATLAS STOPTER K-20 gali būti naudojamas žemose temperatūrose.
ATLAS klijų pasiūlymas apima taip pat klijus, skirtus naudoti paprastose situacijose, individualiems ir daugiabučiams namams bei viešosios ir pramoninės
paskirties pastatams šiltinti. Tai yra HOTER ir STOPER K-10. Jiems nereikia tokių aukštų parametrų kaip STOPTER K-20, dėl ko gali būti pigesni.

z Mineralinis senų pastatų restauravimas
Klijai ATLAS STOPTER K-20 ir ATLAS ROKER W-20 yra taip pat puikūs tinko skiediniai. Juos galima naudoti senam tinkui renovuoti, netik šilumos izoliacijos sistemose. Seno,
nubyrėjusio tinko renovacijos technologiją sudaro keli veiksmai:
• pagrindo valymas - nubyrėjusio tinko gabalėlių šalinimas
• paviršiaus gruntavimas naudojant UNI-GRUNT arba CERPLAST
• suformuoti jungiantį sluoksnį iš tinklelio, panardinto į STOPTER K-20 arba ROKER W-20 klijų sluoksnį.
• suformuoti apdailos sluoksnį, pvz. iš plonasluoksnio tinko CERMIT SN.
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z Klijų pasirinkimas
•••
•

ypač rekomenduojami klijai
klijai gali būti naudojami šiam tikslui

Klijų pavadinimas

STOPTER K-20 STOPTER K-10

HOTER U

HOTER S

ROKER W-20

GRAWIS S

GRAWIS U

STOPTER K-50 ROKER W-10

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Klijų vaidmuo šiltinimo sistemoje
plokščių tvirtinimas

•••

tinklelio nardinimas

•••

•••

•••

•••

•••

•••
•••

•••

Pagrindo rūšis
Polistirenas EPS

•••

•••

•••

•••

Ekstrūdinis polistirenas XPS

•••

•

•

•

Elastifikuotas polistirenas

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Mineralinė vata

•••

•••

Šiltinimo sistemoje panaudota termoizoliacijos rūšis
Netinkuota plytų siena

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Cemento-kalkių tinkas

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Gelžbetonis

•••

•

•

•

•••

•

•

•••

Seni dažai*

•••

•

•

Seni plonasluokniai tinkai

•••

•
•

•••

•••

•••
•••

Lubos

Parametrai
Sukibimas su betonu

Sukibimas su termoizoliacija

Naudojimo temperatūra

min. 0,6 MPa

min. 0,3 MPa

min. 0,1 MPa

min. 0,1 MPa

0 ÷ 25°C

+5 ÷ 25°C

min. 0,6 MPa min. 0,3 MPa min. 0,6 MPa min. 0,3 MPa min. 0,3 MPa min. 0,3 MPa

min. 0,3 MPa

-mineraline
vata
min. 0,08 MPa
-polistirenas
min. 01 MPa

min. 0,8 MPa

+5 ÷ 25°C

+5 ÷ 25°C

min. 0,1 MPa min. 0,1 MPa

+5 ÷ 25°C

+5 ÷ 25°C

min. 0,018
MPa
+5 ÷ 25°C

min. 0,1 MPa min. 0,1 MPa

+5 ÷ 25°C

+5 ÷ 25°C

* šiltinimo sistemos ant dažytų paviršių turi būti tvirtinamos naudojant klijus ir mechaninius jungimo elementus, tai yra kaiščius.

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S

119

KLIJAI ŠILUMINĖMS SISTEMOMS

ATLAS STOPTER K-20
Du viename klijų skiedinys polistirenui,
XPS ir tinkleliui nardinti
• labai geras sukibimas
• geras garų pralaidumas
• sustiprinimas mikropluoštais
• atsparumas supleišėjimui ir brėžimui
• naudojimas žemosiose temperatūrose (net nuo 0°C)

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Du viename – skirti termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuotam sluoksniui formuoti
pagal pastatų šiltinimo technologiją.
Šiltinimo sistemų sudedamoji dalis – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.
Rekomenduojamas izoliaciniams darbams įvairiuose pastatuose, ypač pasyviuose ir
ekonomiškuose namuose – leidžia pasiekti pasyviems namams reikalingą statybinės užtvaros sandarumą, ir pastoviai pritvirtina šilumos izoliacijos plokštes, kurių storis net 25 cm.
Leidžia priklijuoti įvairias polistireno plokštes ir ekstrūdinio polistireno plokštes
– tame tarpe polistireno plokštes su grafitu ir elastifikuotas plokštes.
Seno, nubyrėjusio tinko mineralinio restauravimo elementas – kartu su panardintu
armavimo tinkleliu ir fasadiniais dažais sudaro nubyrėjusio tinko (suplyšusio, silpno,
užteršto) restauracinį sluoksnį.

ATLAS STOPTER K-20 yra sausas mišinys gaminamas aukščiausios kokybės cemento rišiklių, skaldos ir modifikuojančių priemonių pagrindu,
armuotas celiulioziniais pluoštais.

Statybinių pagrindų rūšys – aukščiau minėtos ir visų klasių betonas, akytas betonas,
cementinis tinkas, cemento-kalkių tinkas, smiltainis ir netinkuotos sienos iš plytų,
blokelių, tuščiavidurių plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių medžiagų

z Savybės
Leidžia dirbti įvairiose temperatūrose – ne mažiau kaip 0°C darbo metu ir ne mažiau
kaip -5 °C po 8 valandų baigus darbą.
Pasižymi didesniu atsparumu supleišėjimui – armuotas celiulioziniais pluoštais.
Labai lankstus - puikiai kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl šiluminių ir eksploatavimo poveikių kitiems sistemos sluoksniams.
Pasižymi labai dideli sukibimu – stipriai prilimpa prie sudėtingų paviršių, pvz. prie
paviršių su stipriai priglundančia dažų danga.
Praleidžia garus – leidžia garams laisvai tekėti per apšiltintą pertvarą.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,27 kg / dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,39 kg / dm3

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,47 kg / dm3

Maišymo proporcijos vanduo / sausas mišinys

0,20 ÷ 0,22 l / 1 kg
5,00 ÷ 5,50 l / 25 kg

Min. / maks. armuoto sluoksnio storis

2 mm / 5 mm

Sukibimas su betonu

min. 0,6 MPa

Sukibimas su polistirenu

min. 0,1 MPa

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo 0 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 5 minutės

Paruošimo naudoti laikas

maždaug 4 valandos

Atviras darbo laikas

min. 25 minučių

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Techninis patvirtinimas ITB AT-15-3092/2006.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 003-1 nuo 11.10.2004.
ATLAS STOPTER K-20 yra šilumos izoliacijos sistemų elementas:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2010, Atitikties sertifikatas
Nr. ITB-373/W
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z.
Gaminiui suteiktas Higienos sertifikatu ir Radiacinės higienos sertifikatu
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z Plokščių klijavimas ir armuotas sluoksnis
Pagrindo paruošimas plokštėms

Pagrindas turi būti neįšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi
būti nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, kalkės,
tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai. Prieš pradedant restauravimo
darbus, būtina nuvalyti paviršių, o kai jis labai sugeriantis drėgmę, užgruntuoti emulsija
ATLAS UNI-GRUNT. Pagrindas gruntuojamas ir tuomet, kai jame yra silpno cemento ar
cemento-kalkių tinko, arba jis yra iš akyto betono ar šlako betono blokelių.
Didesni nelygumai ir įdubimai užglaistomi ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU arba ATLAS
TINKO MIŠINIU.

Plokščių paruošimas armuotam sluoksniui

Plokščių paviršius prieš armuoto sluoksnio formavimą turi būti lygus, švarus, stabilus,
jei priklijuotos plokštės buvo nušlifuotos, dulkės turi būti nusiurbtos, nuo jo turi būti
pašalintas šerkšnas.

Klijų paruošimas

Medžiagą iš maišo berti į indą su pamatuotu vandens kiekiu (santykis nurodytas „Techninių
duomenų“ skyriuje) ir maišyti elektriniu gręžtuvu su maišykle iki vienalytės masės. Tada
klijus palikti 5 min., o paskui pakartotinai išmaišyti.
Taip paruoštus klijus sunaudoti per 4 valandas.

Plokščių klijavimas

Klijai tepami ant vidinės plokštės pusės „juostų ir taškų” metodu. Pagal tai tepama palei
perimetrą (mažiausiai 3 cm pločio juosta) prie plokštės krašto ir 6-8 vietose tolygiai uždedamos 8-12 cm skersmens bandelės. Klijais turi būti padengta 40% plokštės paviršiaus,
(o prispaudus plokštę prie pagrindo –60%), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės
ir sienos sukibimas. Užtepus klijus, plokštė pridedama prie pagrindo, prispaudžiama iki
norimos padėties, kad klijų sluoksnio storis po plokšte neviršytų 1 cm. Esant labai lygiam
pagrindo paviršiui, klijais galima tolygiai tepti dantyta glaistymo mente visą plokštės
paviršių taip, kad priklijavus klijų sluoksnio storis būtų 2-5 mm.

Armuoto sluoksnio formavimas

Armuotą sluoksnį galima suformuoti tinkamai sutvirtėjus polistireno plokščių klijavimo
skiediniui ir jei būtina atlikus papildomą mechaninį tvirtinimą (paprastai praėjus trims
dienoms). Klijai tepami ant priklijuotos izoliacijos paviršiaus, tolygiai paskirstomi dantyta
glaistymo mente, į užteptus klijus nardinamas stiklo audinio tinklelis. Tinklelį rekomenduojama nardinti vertikaliomis juostomis ir užglaistyti lygiai taip, kad jis nesimatytų, o
taip pat nesiliestų su polistireno plokštėmis.

Apdailos darbai

Tinkuoti galima tik jei atmosferos sąlygos atitinka Techniniame projekte nurodytus reikalavimus plonasluoksniam tinkui, bet ne ankščiau kaip praėjus 3 dienoms nuo armuoto
sluoksnio suformavimo.

z Sunaudojimas
Medžiagos sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (tarp kitko
lygumo) ir pasirinktos plokščių klijavimo technologijos.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m.
Armuoto sluoksnio formavimas: nuo 3,0 iki 3,5 kg/m.

z Svarbi papildoma informacija
• Norint visiškai pasinaudoti skiedinio galimybėmis reikia jį naudoti kartu
su kitais sistemos elementais pagal jo atlikimo technologiją.
• Darbo metu pastolius būtina dengti apsauginiu tinkleliu. Darbai negali
būti atliekami, kai sninga, lyja ar pučia stiprus vėjas.
• Klijuojant polistireno plokštes ant silpnų pagrindų, kurių tvirtumą sunku
įvertinti (pvz., nestabilių, dulkinančių, sunkiai valomų), rekomenduojama
atlikti sukibimo bandymą
• Priklijuoti 8-10 polistireno gabaliukus, kurių matmenys 10 x 10 cm,
įvairiose fasado vietose ir patikrinti sukibimą po 3 dienų. Pagrindo
tvirtumas laikomas tinkamu, jei plėšiant polistireną, jis lūžta.
• Jei šalinami šie gabalėliai nusiima su skiediniu ir pagrindo sluoksniu,
tvirtumas nėra pakankamas.
• Tokiu atveju silpnai besilaikančius sluoksnius būtina pašalinti ir tai turi
būti nurodyta techniniame apšiltinimo projekte.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios klijų liekanos šalinamos ATLAS
SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg - maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.18

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS STOPTER K-10
klijų skiedinys polistirenui ir XPS
• padidintas sukibimas
• geras garų pralaidumas
• greitas tvirtumo parametrų įgijimas
• keraminiams, betono ir silikatiniams elementams

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TVIRTINIMAS

TINKLELIO
NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirti termoizoliacinėms plokštėms klijuoti – kai termoizoliaciją sudaro polistireno
plokštės arba ekstrūdinio polistireno XPS plokštės.
Šiltinimo sistemų sudedamoji dalis – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.
Leidžia priklijuoti įvairias polistireno plokštes ir ekstrūdinio polistireno plokštes
– tame tarpe polistireno plokštes su grafitu ir elastifikuotas plokštes.

ATLAS STOPTER K-10 yra sausas mišinys gaminamas aukščiausios kokybės
cemento rišiklių, skaldos ir modifikuojančių priemonių pagrindu.

Statybinių pagrindų rūšys - visų klasių betonas, akytas betonas, cementinis tinkas,
cemento-kalkių tinkas, smiltainis ir netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių medžiagų.

z Savybės
Praleidžia garus – leidžia garams laisvai tekėti per apšiltintą pertvarą.
Pasižymi didesniu sukibimu – užtikrina tvirtą sukibimą su mineraliniais pagrindais ir
termoizoliacinėmis plokštėmis.
Pasižymi greitu tvirtumo parametrų įgijimu – greitai susiriša ir leidžia greitai pradėti
kitus technologinius etapus.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,33 kg / dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,61 kg / dm3

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,74 kg / dm3

Maišymo proporcijos vanduo / sausas mišinys

0,20 ÷ 0,22 l / 1 kg
5,00 ÷ 5,50 l / 25 kg

Sukibimas su betonu

min. 0,3 MPa

Sukibimas su polistirenu

min. 0,1 MPa

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 5 minutės

Paruošimo naudoti laikas

maždaug 3 valandos

Atviras darbo laikas

min. 25 minutės

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Techninis patvirtinimas ITB AT-15-4857/2007.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 062-1 nuo 11.10.2004.
− ATLAS STOPTER K-10 yra šilumos izoliacijos sistemų elementas:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2010
− Atitikties sertifikatas Nr. ITB-373/W
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gaminiui suteiktas Valstybinis higienos instituto sertifikatas ir Radiacinės
higienos sertifikatas.
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z Plokščių klijavimas
Pagrindo paruošimas plokštėms

Pagrindas turi būti neįšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo
turi būti nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai,
kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Prieš pradedant restauravimo darbus, būtina nuvalyti paviršių, o kai jis labai sugeriantis
drėgmę, užgruntuoti emulsija ATLAS UNI-GRUNT. Pagrindas gruntuojamas ir tuomet,
kai jame yra silpno cemento ar cemento-kalkių tinko, arba jis yra iš akyto betono ar
šlako betono blokelių. Didesni nelygumai ir įdubimai užglaistomi ATLAS LYGINAMUOJU
MIŠINIU arba ATLAS TINKO MIŠINIU.

Klijų paruošimas

Medžiagą iš maišo berti į indą su pamatuotu vandens kiekiu (santykis nurodytas „Techninių duomenų“ skyriuje) ir maišyti elektriniu gręžtuvu su maišykle iki vienalytės masės.
Tada klijus palikti 5 min., o paskui pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus sunaudoti
per 3 valandas.

Plokščių klijavimas

Klijai tepami ant vidinės plokštės pusės “juostų ir taškų” metodu. Pagal tai tepama palei
perimetrą (mažiausiai 3 cm pločio juosta) prie plokštės krašto ir 6-8 vietose tolygiai uždedamos 8-12 cm skersmens bandelės. Klijais turi būti padengta 40% plokštės paviršiaus (o
prispaudus plokštę prie pagrindo – min. 60%), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės
ir sienos sukibimas. Užtepus klijus, plokštė pridedama prie pagrindo, prispaudžiama iki
norimos padėties, kad klijų sluoksnio storis po plokšte neviršytų 1 cm. Esant labai lygiam
pagrindo paviršiui, klijais galima tolygiai tepti dantyta glaistymo mente visą plokštės
paviršių taip, kad priklijavus klijų sluoksnio storis būtų 2-5 mm.

z Sunaudojimas
Medžiagos sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (tarp kitko
lygumo) ir pasirinktos plokščių klijavimo technologijos.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Norint visiškai pasinaudoti skiedinio galimybėmis reikia jį naudoti kartu
su kitais sistemos elementais pagal jo atlikimo technologiją.
• Darbo metu pastolius būtina dengti apsauginiu tinkleliu. Darbai negali
būti atliekami, kai sninga, lyja ar pučia stiprus vėjas.
• Klijuojant polistireno plokštes ant silpnų pagrindų, kurių tvirtumą sunku
įvertinti (pvz., nestabilių, dulkinančių, sunkiai valomų), rekomenduojama
atlikti sukibimo bandymą
• Priklijuoti 8-10 polistireno gabaliukus, kurių matmenys 10 x 10 cm,
įvairiose fasado vietose ir patikrinti sukibimą po 3 dienų. Pagrindo
tvirtumas laikomas tinkamu, jei plėšiant polistireną, jis lūžta.
• Jei šalinami šie gabalėliai nusiima su skiediniu ir pagrindo sluoksniu,
tvirtumas nėra pakankamas.
• Tokiu atveju silpnai besilaikančius sluoksnius būtina pašalinti ir tai turi
būti nurodyta techniniame apšiltinimo projekte.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios klijų liekanos šalinamos ATLAS
SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.18

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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ATLAS STOPTER K-50
balti universalūs klijai išorinių sienų
šiltinimo darbams

• balti
• nereikalauja potinkinio grunto
• mineralinės vatos ir putų polistireno plokštėms klijuoti
• armuotam sluoksniui formuoti
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Tai šiltinimo sistemos ATLAS STOPTER K-50 ir sistemos ATLAS RENOTER (šiltinimas
jau esamo šiltinimo) sudėtinis produktas.

ATLAS STOPTER K-50 gaminamas sauso mišinio pavidalu iš aukščiausioskokybės cementinių rišančiųjų medžiagų, užpildo, modifikuojančių
priedų bei tvirtumą suteikiančio stiklo pluošto.

– Skirtas termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuotam sluoksniui kloti- pagal
pastatų šiltinimo technologiją.
– Rekomenduojamas atlikti šiltinimo darbus tradicinėje, pasyvioje ar energiją
taupančioje statyboje - padeda užtikrinti būtiną statybinių konstrukcijų sandarumą
pasyvioje statyboje, patikimai tvirtina termoizoliacines plokštes net iki 25 cm storio.

Statybinių pagrindų tipai – visų kategorijų betonas, dujų betonas, cementinis,
cementinis-kalkinis tinkas, smiltainis, taip pat netinkuotos sienos iš plytų, blokelių,
tuščiavidurių keraminių ar silikatinių blokelių.

z Savybės
Elastingi – puikiai kompensuoja termines ir eksploatacines įtampas, atsirandančias
skirtinguose sistemos sluoksniuose.

Sauso mišinio tankis

apie 1,4 kg / dm3

oštų klijų tankis (sumaišytų su vandeniu)

apie 1,55 kg / dm3

TSausos medžiagos tankis
(įvykus rišimosi procesui)

apie 1,35 kg / dm3

Paruošimo proporcijos vanduo/sausas mišinys

0,2 - 0,22 l / 1 kg
5,0 - 5,5 l / 25 kg

Min./maks. armuoto sluoksnio storis:

2 mm / 5 mm

Adhezija su betonu

ne mažiau 0,25 MPa

Adhezija su mineraline vata

ne mažiau 0,08 MPa

Adhezija su putų polistirenu

ne mažiau 0,1 MPa

Aplinkos, pagrindo ir klijų ruošimo temperatūra:

nuo 0°C iki +30°C

Pasižymi dideliu sukibimu – gerai limpa prie probleminių pagrindų, pavyzdžiui prie
paviršiaus su gerai prikibusiais dažais.

Brendimo laikas

apie 5 min.

Laidūs vandens garams – leidžia laisvai judėti vandens garams per izoliuotą sieną.

Paruošti klijai tinkami naudoti

apie 4 val.

Puikūs darbiniai parametrai – tiek juos ruošiant ar tepant ant plokščių, įspaudžiant
tinklelį ir pan.

Atviras darbo laikas

e mažiau 25 min.

z Techniniai reikalavimai
The product is covered by the technical approval issued for ATLAS
STOPTER K-50 thermal insulation system: - AT-15-8512/2010, Factory
Production Control Certificate No. ITB-0453/Z.
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z Plokščių klijavimas ir armuotas sluoksnis
Pagrindo paruošimas prieš klijuojant plokštes

Pagrindas turi būti neužšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. pakankamai tvirtas, nuo
jo būtina nuvalyti daleles, mažinančias adheziją (sukibimą), ypač dulkes, nešvarumus,
kalkes, tepalus, riebalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius. Prieš pradedant darbus,
pagrindas nuvalomas ir, jei jis itin sugeriantis, nugruntuojamas gruntu ATLAS UNI-GRUNT.
Paviršius gruntuojamas ir tuomet, jei pagrindas padengtas gana silpnu cementiniu ar
cementiniu-kalkiniu tinku, jei sienos yra iš akyto betono ar šlakobetoninių blokų. Dideli
nelygumai ir įdubimai užlyginami skiediniu, paruoštu iš ATLAS IŠLYGINAMOJO MIŠINIO
arba ATLAS TINKO MIŠINIO

Plokščių paruošimas prieš klojant armuotą sluoksnį

Prieš armuojant, izoliacinės plokštės neturi būti pašalę, plokščių paviršius turi būti lygus,
švarus, stabilus ir nusiurbtas, jei plokštės prieš armuojant buvo šlifuojamos.

Klijų paruošimas

Maišo turinys supilamas į indą su vadeniu (proporcijos pateiktos skyriuje Techniniai duomenys) ir išmaišomas suktuvu su maišykle iki vienalytės konsistencijos. Sumaišyti klijai
tinkami naudoti po 5 min. pakartotinai išmaišius. Taip paruoštus klijus būtina sunaudoti
maždaug per 4 val..

Plokščių klijavimas

Paruošti klijai užnešami ant vidinės plokštės pusės. Klijai tepami plokštės perimetru ne
siauresne, kaip 3 cm pločio juosta bei visame likusiame paviršiuje tolygiai paskirstomos
8-12 cm skersmens 6-8 klijų bandelės. Klijų tepama tiek, kad jie padengtų mažiausiai
40% plokštės paviršiaus (prispaudus prie pagrindo klijai turi dengti mažiausiai 60%
plokštės paviršiaus), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės ir sienos sukibimas. Tik
baigus tepti klijus, plokštė iš kart prispaudžiama prie pagrindo ir mušamaisiais judesiais
tvirtinama pageidautinoje vietoje, o klijų sluoksnis neturi viršyti 1 cm storio. Jei pagrindas
lygus, klijus galima tepti visame plokštės paviršiuje ir paskirstyti dantyta mentele taip, kad
plokštę priklijavus klijų sluoksnis liktų 2-5 mm. Klijuojant mineralinės vatos plokštes, jų
paviršius pirmiausia paglaistomas plonu klijų sluoksniu ir pradėjus jiems rištis, uždedamas
reikalingas klijų sluoksnis „punktyrinės juostos” metodu. Mechaninis plokščių tvirtinimas
atliekamas praėjus ne mažiau parai po plokščių klijavimo. Mechaninis putų polistireno
plokščių tvirtinimas nėra būtinas, o mineralinės vatos plokštes tvirtinti ir mechaniškai
būtina. Mineralinės vatos plokštės tvirtinamos kaiščiais su cinkuotu metaliniu smaigaliu,
kaiščių kiekis yra nurodytas techniniame šiltinimo projekte, min. 8 vnt./m².

Armuoto sluoksnio formavimas ant putų polistireno plokščių

Armuotas sluoksnis klojamas tik tinkamai sutvirtėjus putų polistireno plokštes priklijavusiems klijams, ir, jei būtina, atlikus papildomą mechaninį plokščių tvirtinimą (vidutiniškai
maždaug po trijų dienų). Ant priklijuotų plokščių paviršiaus tepamas paruoštas klijų skiedinys, paskirstomas dantyta mentele, į klijus įspaudžiamas stiklo audinio armavimo tinklelis.
Rekomenduojama tinklelį įspausti vertikaliomis juostomis, paviršius išlygin mas taip, kad
tinklelio visai nesimatytų ir jis tiesiogiai nesiliestų su putų polistireno plokštėmis.

Armuoto sluoksnio formavimas ant mineralinės vatos plokščių

Armavimo sluoksnis klojamas praėjus 3 dienoms nuo plokščių klijavimo. Armavimo
sluoksnį sudaro stiklo audinio armavimo tinklelis, įspaustas į klijų skiedinį. Ant pritvirtintų plokščių užnešamas plonas klijų sluoksnis. Pradėjus klijams rištis, lygia nerūdijančio
plieno mentele užnešamas sekantis klijų sluoksnis (maždaug 2/3 klijų dalys), klijai tolygiai
paskirstomi dantyta mentele. Pirmiausia tinklelis įspaudžiamas keliose vietose, o po to
kruopščiai panardinamas mentele taip, kad tinklelio visai nesimatytų. Tuomet užnešama
likusi 1/3 klijų dalis ir paviršius kruopščiai išlyginamas. Likę nelygumai šlifuojami, nes jie
gali likti matomi ir nutinkavus dekoratyviuoju tinku.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (pagrindo lygumo), o taip
pat nuo pasirinktos klijų užnešimo technologijos klijuojant putų polistireno plokštes. Putų polistireno plokščių klijavimas: nuo 4,5 iki 5,0 kg/m².
Armuoto sluoksnio atlikimas: nuo 3 iki 3,5 kg/m².
Mineralinės vatos plokščių klijavimas: nuo 4,5 iki 5,5 kg/m².
Armuoto sluoksnio atlikimas: nuo 5,5 iki 6,5 kg/m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Klijai įgyja nurodytus parametrus, jei yra naudojami kartu su kitomissistemos sudedamosiomis dalimis, o visi darbai atliekami laikantis jų
atlikimo techologijos.
• Atliekant darbus, pastolius būtina pridengti apsauginiu tinklu. Darbaneatliekami sningant ar lyjant, bei pučiant stipriam vėjui.
• Kai plokštės ketinama klijuoti ant silpno pagrindo, ar sunku nustatyti
jo nešančiąsias savybes (pvz. pagrindas yra nestabilus, dulkantis,
sunkiaivalomas), būtina atlikti adhezijos bandymus. Ant nugruntuoto
pagrindo skirtingose vietose priklijuojami 8-10 putos gabalėliai (10x10
cm) ir testuojama praėjus trims dienoms. Pagrindo atsparumas laikomas
pakankamu, jei lupant izoliacinės medžiagos gabalėlį ranka, jis plyšta.
Pagrindo atsparumas yra nepakankamas, jei izoliacinės medžiagos
gabalėlis atlūžta su klijais ir pagrindo sluoksniu. Šiuo atveju atliekami
pagrindo silpnojo sluoksnio šalinimo darbai – visi tokie darbai turi būti
nurodyti techniniame šiltinimo projekte.
• Įrankiai plaunami šaltu vandeniu iš kart baigus dirbti su klijais. Sunkiaiplaunami klijų likučiai nuvalomi priemone ATLAS SZOP.
• Produktas gali dirginti, sudėtyje yra cemento. Dirgina odą ir kvėpavimo takus. Yra rizika stipriai pažeisti akis. Kontaktuojant su oda, gali
sukelti alergiją. Produkto pavidalas – dulkės, todėl jis gali mechaniškai
pažeisti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis iš kart praplauti dideliu vandens
kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
tinkamas apsaugines pirštines, akinius arba veido kaukę. Prarijus, kuo
skubiaukreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Naudoti tik
pagal aprašymą.
• Klijų mišinys pervežamas sandariai uždarytuose maišuose, sausomis
sąlygomis, geriausia ant padėklų. Saugoti nuo drėgmės. Tinkamumo
naudoti terminas, kai laikomasi aukščiau nurodytų sąlygų ir elgiantis
pagal aukščiau pateiktus reikalavimus yra 12 mėn. nuo pagaminimodatos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paroštoje
klijų masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotė
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg, maišuose po 25 kg.
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produkto naudojimoprincipais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų
ir saugumo technikos taisyklių. Patvirtinus šį techninį aprašymą, visi
anksčiau buvę anuliuojami. Aktualizacijos data: 2011.11.02

Apdailos darbai

Tinkas ant armuoto sluoksnio klojamas tik tuomet, kai atmosferos sąlygos atitiks sąlygas,
nurodytas plonasluoksnio dekoratyviojo tinko techniniame aprašyme, bet ne anksčiau
kaip praėjus 3 dienoms po armuoto sluoksnio atlikimo.
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ATLAS HOTER U
Du viename klijų skiedinys polistirenui,
XPS ir tinkleliui nardinti
• didelis sukibimas
• geras garų pralaidumas
• sustiprinimas mikropluoštais
• atsparumas supleišėjimui ir brėžimui
• netinkuotoms ir tinkuotoms sienoms

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Du viename – skirti termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuotam sluoksniui formuoti
pagal pastatų šiltinimo technologiją.
Šiltinimo sistemų sudedamoji dalis – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.
Leidžia priklijuoti įvairias polistireno plokštes ir ekstrūdinio polistireno plokštes
– tame tarpe polistireno plokštes su grafitu ir elastifikuotas plokštes.

ATLAS HOTER U yra sausas mišinys gaminamas aukščiausios kokybės
cemento rišiklių, skaldos ir modifikuojančių priemonių pagrindu, armuotas
celiulioziniais pluoštais.

Statybinių pagrindų rūšys – visų klasių betonas, akytas betonas, cementinis tinkas,
cemento-kalkių tinkas, smiltainis ir netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių medžiagų.

z Savybės
Labai lankstus – kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl šiluminių ir eksploatavimo
poveikių kitiems sistemos sluoksniams.
Pasižymi didesniu atsparumu supleišėjimui – sustiprinti mikropluoštais, ko dėka
armuotas sluoksnis puikiai paskirsto įtempimus.
Pasižymi dideliu sukibimu – tvirtai prilimpa prie mineralinių pagrindų.
Praleidžia garus – leidžia garams laisvai tekėti per apšiltintą pertvarą.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,18 kg / dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,40 kg / dm3

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,43 kg / dm3

Maišymo proporcijos vanduo / sausas mišinys

0,20 ÷ 0,22 l / 1 kg
5,00 ÷ 5,50 l / 25 kg

Min. / maks. armuoto sluoksnio storis

2 mm / 5 mm

Sukibimas su betonu

min. 0,3 MPa

Sukibimas su polistirenu

min. 0,1 MPa

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 5 minutės

Paruošimo naudoti laikas

maždaug 4 valandos

Atviras darbo laikas

min. 25 minutės

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Techninis patvirtinimas AT-15-6347/2010.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 081-1 nuo 11.10.2004.
− ATLAS HOTER U yra šilumos izoliacijos sistemų elementas:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos sertifikatu.
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z Plokščių klijavimas ir armuotas sluoksnis
Pagrindo paruošimas plokštėms

Pagrindas turi būti neįšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi
būti nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, kalkės,
tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai. Prieš pradedant restauravimo
darbus, būtina nuvalyti paviršių, o kai jis labai sugeriantis drėgmę, užgruntuoti emulsija
ATLAS UNI-GRUNT. Pagrindas gruntuojamas ir tuomet, kai jame yra silpno cemento ar
cemento-kalkių tinko, arba jis yra iš akyto betono ar šlako betono blokelių. Didesni nelygumai ir įdubimai užglaistomi ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU arba ATLAS TINKO MIŠINIU.

Plokščių paruošimas armuotam sluoksniui

Plokščių paviršius prieš armuoto sluoksnio formavimą turi būti lygus, švarus, stabilus, jei
priklijuotos plokštės buvo nušlifuotos, dulkės turi būti nusiurbtos, nuo jo turi būti pašalintas šerkšnas.

Klijų paruošimas

Medžiagą iš maišo berti į indą su pamatuotu vandens kiekiu (santykis nurodytas „Techninių duomenų“ skyriuje) ir maišyti elektriniu gręžtuvu su maišykle iki vienalytės masės.
Tada klijus palikti 5 min., o paskui pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus sunaudoti
per 4 valandas.

Plokščių klijavimas

Klijai tepami ant vidinės plokštės pusės„juostų ir taškų” metodu. Pagal tai tepama palei perimetrą (mažiausiai 3 cm pločio juosta) prie plokštės krašto ir 6-8 vietose tolygiai uždedamos
8-12 cm skersmens bandelės. Klijais turi būti padengta 40% plokštės paviršiaus, (o prispaudus
plokštę prie pagrindo – min. 60%), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės ir sienos
sukibimas. Užtepus klijus, plokštė pridedama prie pagrindo, prispaudžiama iki norimos
padėties, kad klijų sluoksnio storis po plokšte neviršytų 1 cm. Esant labai lygiam pagrindo
paviršiui, klijais galima tolygiai tepti dantyta glaistymo mente visą plokštės paviršių taip,
kad priklijavus klijų sluoksnio storis būtų 2-5 mm.

Armuoto sluoksnio formavimas

Armuotą sluoksnį galima suformuoti tinkamai sutvirtėjus polistireno plokščių klijavimo
skiediniui ir jei būtina atlikus papildomą mechaninį tvirtinimą (paprastai praėjus trims
dienoms). Klijai tepami ant priklijuotos izoliacijos paviršiaus, tolygiai paskirstomi dantyta
glaistymo mente, į užteptus klijus nardinamas stiklo audinio tinklelis. Tinklelį rekomenduojama nardinti vertikaliomis juostomis ir užglaistyti lygiai taip, kad jis nesimatytų, o taip pat
nesiliestų su polistireno plokštėmis.

Apdailos darbai

Tinkuoti galima tik jei atmosferos sąlygos atitinka Techniniame projekte nurodytus reikalavimus plonasluoksniam tinkui, bet ne ankščiau kaip praėjus 3 dienoms nuo armuoto
sluoksnio suformavimo.

z Sunaudojimas
Medžiagos sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (tarp kitko
lygumo) ir pasirinktos plokščių klijavimo technologijos.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m2.
Armuoto sluoksnio formavimas: nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Norint visiškai pasinaudoti skiedinio galimybėmis reikia jį naudoti kartu
su kitais sistemos elementais pagal jo atlikimo technologiją.
• Darbo metu pastolius būtina dengti apsauginiu tinkleliu. Darbai negali
būti atliekami, kai sninga, lyja ar pučia stiprus vėjas.
• Klijuojant polistireno plokštes ant silpnų pagrindų, kurių tvirtumą sunku
įvertinti (pvz., nestabilių, dulkinančių, sunkiai valomų), rekomenduojama
atlikti sukibimo bandymą
• Priklijuoti 8-10 polistireno gabaliukus, kurių matmenys 10 x 10 cm,
įvairiose fasado vietose ir patikrinti sukibimą po 3 dienų. Pagrindo
tvirtumas laikomas tinkamu, jei plėšiant polistireną, jis lūžta.
• Jei šalinami šie gabalėliai nusiima su skiediniu ir pagrindo sluoksniu,
tvirtumas nėra pakankamas.
• Tokiu atveju silpnai besilaikančius sluoksnius būtina pašalinti ir tai turi
būti nurodyta techniniame apšiltinimo projekte.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios klijų liekanos šalinamos ATLAS
SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.05.6
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ATLAS HOTER S
klijų skiedinys polistirenui ir XPS
• padidintas sukibimas
• geras garų pralaidumas
• greitas tvirtumo parametrų įgijimas
• keraminiams, betono ir silikatiniams elementams

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TVIRTINIMAS

TINKLELIO
NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirtas termoizoliacinėms plokštėms klijuoti – kai termoizoliaciją sudaro polistireno
plokštės arba ekstrūdinio polistireno XPS plokštės.
Šiltinimo sistemų sudedamoji dalis – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.

ATLAS HOTER S yra sausas mišinys gaminamas aukščiausios kokybės
cemento rišiklių, skaldos ir modifikuojančių priemonių pagrindu.

Statybinių pagrindų rūšys – visų klasių betonas, akytas betonas, cementinis tinkas,
cemento-kalkių tinkas, smiltainis ir netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių medžiagų.

z Savybės
Praleidžia garus – leidžia garams laisvai tekėti per apšiltintą pertvarą.
Pasižymi didesniu sukibimu – užtikrina tvirtą sukibimą su mineraliniais pagrindais ir
termoizoliacinėmis plokštėmis.
Pasižymi greitu tvirtumo parametrų įgijimu – greitai susiriša ir leidžia greitai pradėti
kitus technologinius etapus.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,47 kg / dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,48 kg / dm3

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,56 kg / dm3

Maišymo proporcijos vanduo / sausas mišinys

0,20 ÷ 0,22 l / 1 kg
5,00 ÷ 5,50 l / 25 kg

Sukibimas su betonu

min. 0,3 MPa

Sukibimas su polistirenu

min. 0,1 MPa

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 5 minutės

Paruošimo naudoti laikas

maždaug 3 valandos

Atviras darbo laikas

min. 25 minutės

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Techninis patvirtinimas AT-15-6348/2010.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 080-1 nuo 11.10.2004.
ATLAS HOTER S yra šilumos izoliacijos sistemų elementas:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2010, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.
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z Plokščių klijavimas
Pagrindo paruošimas plokštėms

Pagrindas turi būti neįšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo
turi būti nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai,
kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai. Prieš pradedant restauravimo darbus, būtina nuvalyti paviršių, o kai jis labai sugeriantis drėgmę, užgruntuoti
emulsija ATLAS UNI-GRUNT. Pagrindas gruntuojamas ir tuomet, kai jame yra silpno
cemento ar cemento-kalkių tinko, arba jis yra iš akyto betono ar šlako betono blokelių.
Didesni nelygumai ir įdubimai užglaistomi ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU arba ATLAS
TINKO MIŠINIU.

Klijų paruošimas

Medžiagą iš maišo berti į indą su pamatuotu vandens kiekiu (santykis nurodytas
„Techninių duomenų“ skyriuje) ir maišyti elektriniu gręžtuvu su maišykle iki vienalytės
masės. Tada klijus palikti 5 min., o paskui pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus
sunaudoti per 3 valandas.

Plokščių klijavimas

Klijai tepami ant vidinės plokštės pusės „juostų ir taškų” metodu. Pagal tai tepama palei
perimetrą (mažiausiai 3 cm pločio juosta) prie plokštės krašto ir 6-8 vietose tolygiai uždedamos 8-12 cm skersmens bandelės. Klijais turi būti padengta 40% plokštės paviršiaus,
(o prispaudus plokštę prie pagrindo – min. 60%), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas
plokštės ir sienos sukibimas. Užtepus klijus, plokštė pridedama prie pagrindo, prispaudžiama iki norimos padėties, kad klijų sluoksnio storis po plokšte neviršytų 1 cm. Esant
labai lygiam pagrindo paviršiui, klijais galima tolygiai tepti dantyta glaistymo mente visą
plokštės paviršių taip, kad priklijavus klijų sluoksnio storis būtų 2-5 mm.

z Sunaudojimas
Medžiagos sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (tarp kitko
lygumo) ir pasirinktos plokščių klijavimo technologijos.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Norint visiškai pasinaudoti skiedinio galimybėmis reikia jį naudoti kartu
su kitais sistemos elementais pagal jo atlikimo technologiją.
• Darbo metu pastolius būtina dengti apsauginiu tinkleliu. Darbai negali
būti atliekami, kai sninga, lyja ar pučia stiprus vėjas.
• Klijuojant polistireno plokštes ant silpnų pagrindų, kurių tvirtumą sunku
įvertinti (pvz., nestabilių, dulkinančių, sunkiai valomų), rekomenduojama
atlikti sukibimo bandymą
• Priklijuoti 8-10 polistireno gabaliukus, kurių matmenys 10 x 10 cm,
įvairiose fasado vietose ir patikrinti sukibimą po 3 dienų. Pagrindo
tvirtumas laikomas tinkamu, jei plėšiant polistireną, jis lūžta.
• Jei šalinami šie gabalėliai nusiima su skiediniu ir pagrindo sluoksniu,
tvirtumas nėra pakankamas.
• Tokiu atveju silpnai besilaikančius sluoksnius būtina pašalinti ir tai turi
būti nurodyta techniniame apšiltinimo projekte.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios klijų liekanos šalinamos ATLAS
SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją. Dėl savo
pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis tuoj pat plauti
gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą apsauginę
aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui
apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę
arba etiketę. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.05.6
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ATLAS ROKER W-20
du viename klijų skiedinys vatai
ir tinkleliui nardinti
• didelis sukibimas
• geras garų pralaidumas
• puikus lankstumas
• atsparumas supleišėjimui ir brėžimui
• netinkuotoms ir tinkuotoms sienoms

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Du viename – skirti termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuotam sluoksniui formuoti
pagal pastatų šiltinimo technologiją.
Šiltinimo sistemų sudedamoji dalis – sudaro sudėtines šilumos izoliacijos sistemas,
kurioms suteiktas Valstybinis (AT) ir Europos (ETA) techninis patvirtinimas.
Galima juos naudoti mineralinės vatos šiltinimo sistemoms su tvarkinga (fasadinės
plokštės) ir netvarkinga pluoštų struktūra (laminuotos plokštės).
Rekomenduojamas izoliaciniams darbams pasyviuose ir ekonomiškuose namuose
– leidžia pasiekti pasyviems namams reikalingą statybinės užtvaros sandarumą, ir pastoviai
pritvirtina šilumos izoliacijos plokštes, kurių storis net 25 cm.

ATLAS ROKER W-20 yra sausas mišinys gaminamas aukščiausios kokybės
cemento rišiklių, skaldos ir modifikuojančių priemonių pagrindu.
Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,24 kg / dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,38 kg / dm3

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,43 kg / dm3

Maišymo proporcijos vanduo / sausas mišinys

Statybinių pagrindų rūšys – visų klasių betonas, akytas betonas, cementinis tinkas,
cemento-kalkių tinkas, smiltainis ir netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių medžiagų.

z Savybės
Pasižymi labai dideli sukibimu – stipriai prilimpa prie sudėtingų paviršių, pvz. prie
paviršių su stipriai priglundančia dažų danga.
Labai lankstus – puikiai kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl šiluminių ir eksploatavimo poveikių kitiems sistemos sluoksniams.
Seno, nubyrėjusio tinko mineralinio restauravimo elementas – kartu su panardintu
armavimo tinkleliu ir fasadiniais dažais sudaro nubyrėjusio tinko (suplyšusio, silpno,
užteršto) restauracinį sluoksnį.
Pasižymi dideliu pralaidumu – leidžia garams laisvai tekėti per apšiltintą pertvarą - labai
svarbus veiksnys naudojant mineralinę vatą.

0,22 ÷ 0,25 l / 1 kg
5,50 ÷ 6,25 l / 25 kg

Min. / maks. armuoto sluoksnio storis

4 mm / 6 mm

Sukibimas su betonu

min. 0,6 MPa

Sukibimas su mineraline vilna

min. 0,015 MPa

Skiedinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 5 minutės

Paruošimo naudoti laikas

maždaug 2 valandos

Atviras darbo laikas

min. 30 minučių

z Techniniai reikalavimai
Gaminiui suteiktas Techninis patvirtinimas ITB AT-15-2927/2008. Valstybinė
atitikties deklaracija nr. 005-1 nuo 01.06.2005.
ATLAS ROKER W-20 yra šilumos izoliacijos sistemų elementas:
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2010, Sertifikatas ZKP ITB-0436/Z
Gaminiui suteiktas Higienos sertifikatas ir Radiacinės higienos sertifikatas.
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z Plokščių klijavimas ir armuotas sluoksnis
Pagrindo paruošimas plokštėms

Pagrindas turi būti neįšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo
turi būti nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai,
kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, dažų likučiai. Pagrindas gruntuojamas emulsija ATLAS
UNI-GRUNT, kai jis labai sugeriantis drėgmę arba jame yra silpno cemento ar cementokalkių tinko, arba jis yra iš akyto betono ar šlako betono blokelių. Nelygumai užglaistomi
ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU arba ATLAS TINKO MIŠINIU.

Plokščių paruošimas armuotam sluoksniui

Mineralinės vatos plokščių paviršius turi būti lygus, švarus, stabilus, nuo jo turi būti
pašalintas šerkšnas.

Klijų paruošimas

Medžiagą iš maišo berti į indą su pamatuotu vandens kiekiu (santykis nurodytas „Techninių duomenų“ skyriuje) ir maišyti elektriniu gręžtuvu su maišykle iki vienalytės masės.
Tada klijus palikti 5 min., o paskui pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštus klijus sunaudoti
per 2 valandas.

Plokščių klijavimas

Klijai pirmiausia tepami ant plokščių paviršiaus, ir pradėjus stingti dedamas „tinkamas
sluoksnis” „juostų ir taškų” metodu. Tepama palei perimetrą (mažiausiai 3 cm pločio
juosta) išilgai plokštės krašto. Ant likusi paviršiaus 6-8 vietose tolygiai uždedamos 8-12
cm skersmens bandelės. Klijais turi būti padengta 40% plokštės paviršiaus, (o prispaudus
plokštę prie pagrindo – min. 60%), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės ir sienos
sukibimas. Esant labai lygiam pagrindo paviršiui, klijais galima tolygiai tepti dantyta
glaistymo mente visą plokštės paviršių. Užtepus klijus, plokštė pridedama prie pagrindo, prispaudžiama iki norimos padėties. Mechaniškai mineralinė vata gali būti pradėta
tvirtinti ne anksčiau, kaip praėjus parai po jos priklijavimo Būtina naudoti kaiščius su
metalinėmis, cinkuotomis galvutėmis ir tvirtinti tiek kaiščių, kiek nurodyta techniniame
šiltinimo projekte, min. 8 vnt./m2.

Armuoto sluoksnio formavimas

Armuotas sluoksnį galima formuoti ne anksčiau, kaip praėjus 3 dienoms po plokščių
klijavimo. Armuotas sluoksnis tai stiklo audinio armavimo tinklelis, panardintas į užteptus klijus. Ant pritvirtintų plokščių tepamas plonas skiedinio sluoksnis. Jam pradėjus
stingti, lygia plienine glaistymo mente tepamas sekantis klijų sluoksnis (maždaug 2/3
numatyto kiekio) ir dantyta glaistymo mente tolygiai paskirstomas Tuomet į užteptus
klijus nardinama tinklelio juosta. Pirmiausia tinklelis įspaudžiamas keliose vietose, o po to
dantyta glaistymo mente kruopščiai nardinamas, kad jo nebūtų matytis. Paviršius galutinai
išlyginamas likusia dalimi klijų (maždaug 1/3). Likusius nelygumus galima nušlifuoti, nes
jie gali trukdyti tinkamam tinko formavimui.

Apdailos darbai

Tinkavimą galima pradėti, skiediniui išdžiūvus (maždaug 3 dienos) jei atmosferos sąlygos
atitinka Techniniame projekte nurodytus reikalavimus tinkui.

z Sunaudojimas
Medžiagos sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (tarp kitko
lygumo) ir pasirinktos plokščių klijavimo technologijos.
Plokščių klijavimas: nuo 4,5 iki 5,5 kg/m2.
Armuoto sluoksnio formavimas: nuo 5,5 iki 6,5 kg/m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Norint visiškai pasinaudoti skiedinio galimybėmis reikia jį naudoti
kartu su kitais sistemos elementais.
• Darbo metu pastolius būtina dengti apsauginiu tinkleliu. Darbai negali
būti atliekami, kai sninga, lyja ar pučia stiprus vėjas.
• Tvirtinant plokštes ant silpnų pagrindų, kurių tvirtumą sunku įvertinti
(pvz., nestabilių, dulkinančių, sunkiai valomų), rekomenduojama atlikti
sukibimo bandymą Priklijuoti 8-10 vatos gabaliukus, kurių matmenys
10 x 10 cm, įvairiose fasado vietose ir patikrinti sukibimą po 3 dienų.
Pagrindo tvirtumas laikomas tinkamu, jei plėšiant vatą, ji lūžta. Jei šalinami šie gabalėliai nusiima su skiediniu ir pagrindo sluoksniu, tvirtumas
nėra pakankamas. Tokiu atveju silpnai besilaikančius sluoksnius būtina
pašalinti ir tai turi būti nurodyta techniniame apšiltinimo projekte.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios klijų liekanos šalinamos ATLAS
SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.18
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ATLAS ROKER W-10
klijų mišinys šiltinimo darbams
• puiki adhezija su laminuota vata ir pagrindu
• plastiški tepant ir paskirstant
• laidūs vandens garams
• nedegios šiltinimo sistemos sudėtinė dalis
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Termoizoliacinių plokščių iš laminuotos vatos montavimas tik ATLAS ROKER G
(tipas III) paviršių šiltinimo sistemoje:
– plokštėms klijuoti ant perdengimo (ant lubų dalies išorinėje pastato dalyje)
paviršiaus, virš kurio yra šildomos patalpos - perdengimai virš automobilių magistralių,
pėsčiųjų praėjimo, stotelių ir pan.
– plokštėms klijuoti ant lubų ir sienų (pastato viduje) nešildomose patalpose,
pavyzdžiui garažuose, rūsiuose - virš kurių arba greta kurių yra šildomos patalpos.

ATLAS ROKER W-10 gaminamas sauso mišinio pavidalu iš aukštos kokybėscementinių rišančiųjų medžiagų, užpildo ir modifikuojančių priedų.

Statybinių pagrindų rūšys: – visų kategorijų betonas, cementinis, cementiniskalkinis
tinkas, netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių elementų ir pan.

z Savybės

Didelis sukibimas – patikimai priglunda prie tipinių statybinių pagrindų.
Elastingumas – kompensuoja termines įtampas, atsirandančias skirtinguose sistemos
sluoksniuose.
Laidumas vandens garams – neriboja vandens garų judėjimo per apšiltintą perdangą.
Labai tvirtas sluoksnis – patikimai sujungia termoizoliacinį sluoksnį su perdanga
Patogus dirbti – pasižymi puikiais darbiniais parametrais, plastiškas tepant ir paskirstant,
puikiai sukimba su mineraline vata.

Sauso mišinio tankis

apie 1,3 kg / dm3

Paruoštų klijų tankis (sumaišius su vandeniu)

apie 1,65 kg / dm3

Sustingusios medžiagos tankis sausame būvyje

apie 1,45 kg / dm3

Klijų paruošimo proporcijos (vanduo / sausas
mišinys)

0,22 ÷ 0,25 l / 1 kg

Min./maks. armuoto sluoksnio storis:

4 mm / 6 mm

Adhezija su betonu

≥ 0,3 MPa

Adhezija su mineraline vata

≥ 0,08 MPa

Pagrindo, aplinkos ir klijų ruošimo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C

Brendimo laikas

apie 5 min.

Paruošti klijai tinkami naudoti

apie 4 val.

Atviras darbo laikas

≥ 25 min.

5,5 ÷ 6,25 l / 25 kg

z Techniniai reikalavimai
The product is covered by ITB Technical Approval No. AT-15-7314/2011
for ATLAS ROKER G system. Declaration of Conformity No. 005 G of
27/02/2008. Factory Production Control Certificate No. ITB 0222/Z
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z Plokščių klijavimas ir armuotas sluoksnis
Pagrindo paruošimas prieš klijuojant plokštes

Pagrindas turi būti neužšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. pakankamai tvirtas, nuvalyti likučiai, mažinantys adheziją (sukibimą), ypač dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai,
riebalai, vaškas, dažų likučiai. Pagrindas gruntuojamas emulsija ATLAS UNI-GRUNT, jei jis
labai sugeriantis arba padengtas gana silpnu cementiniu ar cementiniu-kalkiniu tinku.
Nelygumai išlyginami skiediniu, paruoštu iš ATLAS IŠLYGINAMOJO MIŠINIO arba ATLAS
TINKO MIŠINIO.

Plokščių paruošimas prieš tinkuojant

Mineralinės vatos plokščių paviršius neturi būti padengtas šerkšnu, turi būti lygus,
švarus, stabilus.

Klijų paruošimas

Maišo turinys supilamas į indą su pamatuotu vandens kiekiu (proporcijos pateiktos
skyriuje Techniniai duomenys) ir išmaišomas gręžtuvu su maišykle iki vienalytės masės.
Paruošti klijai tinkami naudoti po 5 min. dar kartą išmaišius. Taip paruoštus klijus būtina
sunaudoti maždaug per 2 val.

Plokščių klijavimas

Laminuotos vatos paviršius nuglaistomas plonu klijų sluoksniu ir pradėjus jiems rištis,
dantyta mentele dedamas ir paskirstomas reikiamas klijų kiekis. Užtepus klijus, plokštė
iš kart prispaudžiama prie pagrindo reikiamoje padėtyje.

Apdailos darbai

Armuotas sluoksnį galima formuoti ne anksčiau, kaip praėjus 3 dienoms po plokščių
klijavimo. Armuotas sluoksnis tai stiklo audinio armavimo tinklelis, panardintas į užteptus klijus. Ant pritvirtintų plokščių tepamas plonas skiedinio sluoksnis. Jam pradėjus
stingti, lygia plienine glaistymo mente tepamas sekantis klijų sluoksnis (maždaug 2/3
numatyto kiekio) ir dantyta glaistymo mente tolygiai paskirstomas Tuomet į užteptus
klijus nardinama tinklelio juosta. Pirmiausia tinklelis įspaudžiamas keliose vietose, o po to
dantyta glaistymo mente kruopščiai nardinamas, kad jo nebūtų matytis. Paviršius galutinai
išlyginamas likusia dalimi klijų (maždaug 1/3). Likusius nelygumus galima nušlifuoti, nes
jie gali trukdyti tinkamam tinko formavimui.

Apdailos darbai

Tinkavimo darbai pradedami tik klijams išdžiūvus (maždaug po 3 dienų), jei tik oro sąlygos
atitinka nurodytas tinko techniniame aprašyme. Rekomenduojamas tinkas:
- mineralinis ATLAS CERMIT MN, užnešamas purškiamuoju būdu,
- akrilinis ATLAS CERMIT G, užnešamas purškiamuoju būdu.
Norint sumažinti dekoratyviojo tinko sąnaudas, rekomenduojama priklijuotas plokštes
padengti potinkiniu gruntu ATLAS CERPLAST (purškiamuoju būdu)..

z Sąnaudos
Tikslios sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (jo lygumo) bei
pasirinktos plokščių klijavimo technologijos, ir yra 4,5-5,5 kg/m2.

z Papildoma svarbi informacija
• Mišinys įgyja deklaruojamus parametrus, jei yra naudojamas su kitomis
sistemos sudėtinėmis dalimis.
• Pastato išorėje apšiltintas paviršius neturi būti veikiamas tiesioginiųatmosferos kritulių. Pastato viduje apšiltintą paviršių saugoti nuo
mechaninių pažeidimų.
• Klijuojant plokštes ant probleminių pagrindų (pvz., nestabilūs, dulkantys, sunkiai valomi), kurių nešančiąsias savybes sunku nustatyti,
rekomenduojama atlikti adhezijos bandymus. Ant nugruntuoto
pagrindo skirtingose vietose priklijuojami 8-10 vatos gabalėliai (10x10
cm) ir testuojama praėjus trims dienoms. Pagrindo sukibimas laikomas
pakankamu, jei lupant mineralinės vatos gabalėlį ranka, jis suplyšta.
Pagrindo atsparumas yra nepakankamas, jei vatos gabalėlis atlūžta su
klijais ir pagrindo sluoksniu. Šiuo atveju atliekami pagrindo silpnojo
sluoksnio šalinimo darbai – visi tokie darbai turi būti nurodyti techniniame šiltinimo projekte.
• Įrankiai plaunami šaltu vandeniu iš kart baigus dirbti su klijais. Sunkiaiplaunami klijų likučiai nuvalomi priemone ATLAS SZOP.
• Produktas gali dirginti, sudėtyje yra cemento. Dirgina odą ir kvėp
vimo takus. Yra rizika stipriai pažeisti akis. Kontaktuojant su oda, gali
sukelti alergiją. Produkto pavidalas – dulkės, todėl jis gali mechaniškai
pažeisti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis iš kart praplauti dideliu vandens
kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
tinkamas apsaugines pirštines, akinius arba veido kaukę. Prarijus, kuo
skubiau kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Naudoti
tik pagal aprašymą.
• Klijų mišinys pervežamas ir saugomas sandariai uždarytuose maišuose,
sausomis sąlygomis, geriausia ant padėklų. Saugoti nuo drėgmės.
Tinkamumo naudoti terminas, kai laikomasi aukščiau nurodytų sąlygų
ir elgiantis pagal aukščiau pateiktus reikalavimus yra 12 mėn. nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI)
kiekis paroštoje klijų masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotė
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišuose po 25 kg.
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniai produkto naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir
saugumo technikos taisyklių. Patvirtinus šį techninį aprašymą, visi
anksčiau buvę anuliuojami. Aktualizacijos data: 2011.11.21
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ATLAS GRAWIS S
klijų mišinys putų polistirenui

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

EPS polistireno plokštėms klijuoti pagal pastatų šiltinimo technologiją.
Galima klijuoti putų polistireno plokštes, tarp jų ir elastifikuotas plokštes, plokštes su
grafito priedais.

ATLAS GRAWIS S gaminamas sauso mišinio pavidalu iš aukščiausios
kokybės cementinių rišančiųjų medžiagų, užpildo bei modifikuojančių
priedų.

Statybinių pagrindų tipai – visų kategorijų betonas, dujų betonas, cementinis ir
cementinis-kalkinis tinkas, smiltainis, netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
blokelių ir kitos panašios keraminės, silikatinės ir keramzitinės medžiagos.

z Savybės
Optimaliai parinkta receptūra – užtikrintas tinkamas klijų sukibimas su putų polistirenu
ir puikūs darbiniai parametrai.
Padidintas sukibimas – patikimai priglunda prie mineralinių pagrindų ir putų polistireno,
galima klijuoti termoizoliacines plokštes iki 25 cm storio.
Aukštas lipnumas – klijai neslysta nuo mentelės ir nuo plokštės paviršiaus.
Labai plastiški – užnešant klijus ant pagrindo, nesusidaro klijų gumuliukai, klijai tvirtai
laikosi, neslysta paskui mentelę ir pan.
Padidintas paruoštų klijų tinkamumo naudoti laikas – sumažinama tikimybė, kad
reiks nepanaudotus klijus permaišyti pakartotinai.
Prailgintas koregavimo laikas – tai leidžia koreguoti priklijuotos plokštės padėtį.
Elastingi – kompensuoja termines ir eksplotacines, įtampas, atsirandančias skirtinguose
sistemos sluoksniuose.
Vandens garų pralaidumas – neriboja vandens garų judėjimo per apšiltintą pertvarą.
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Sauso mišinio tankis

apie 1,45 kg/dm3

Paruošto mišinio tankis
(sumaišius su vandeniu)

apie 1,47 kg/dm3

Sausos medžiagos tankis (sukietėjusios)

apie 1,53 kg/dm3

Paruošimo proporcijos – vanduo / sausas
mišinys

0,22 ÷ 0,24 l / 1 kg

Adhezija (sukibimas) su betonu

min. 0,3 MPa

Adhezija su putų polistirenu

min. 0,1 MPa

Skiedinio ruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra

nuo +5°C iki +25°C

Brendimo laikas

apie 5 minutės

Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti

apie 4 val.

Atviras darbo laikas

min. 25 minutės

5,50 ÷ 6,00 l / 25 kg

KLIJAI ŠILUMINĖMS SISTEMOMS

z Plokščių klijavimas ir armavimo sluoksnis
Pagrindo paruošimas prieš klijuojant plokštes

Pagrindas turi būti neužšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. pakankamai tvirtas, nuo jo
būtina nuvalyti daleles, mažinančias adheziją (sukibimą), ypač dulkes, nešvarumus, kalkes, tepalus, riebalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius. Prieš pradedant remonto
darbus,pagrindas nuvalomas ir, jei jis itin sugeriantis, nugruntuojamas gruntu ATLAS
UNI-GRUNT. Paviršius gruntuojamas ir tuomet, jei pagrindas padengtas gana silpnu
cementiniu ar cementiniu-kalkiniu tinku, jei sienos yra iš akyto betono ar šlakobetoninių
blokų. Dideli nelygumai ir įdubimai užlyginami skiediniu, paruoštu iš ATLAS IŠLYGINAMOJO
MIŠINIO arba ATLAS TINKO MIŠINIO

Klijų paruošimas

Maišo turinys supilamas į indą su pamatuotu vandens kiekiu (proporcijos pateiktos skyriujeTechniniai duomenys) ir išmaišomas suktuvu su maišykle iki vienalytės konsistencijos.
Sumaišyti klijai tinkami naudoti po 5 min. pakartotinai išmaišius. Taip paruoštus klijus
būtina sunaudoti maždaug per 4 val.

Plokščių klijavimas

Paruošti klijai užnešami ant vidinės plokštės pusės. Klijai tepami plokštės perimetru ne
siauresne, kaip 3 cm pločio juosta bei visame likusiame paviršiuje tolygiai paskirstomos
8-12 cm skersmens 6-8 klijų bandelės. Klijų tepama tiek, kad jie padengtų mažiausiai 40%
plokštės paviršiaus (prispaudus prie pagrindo klijai turi dengti mažiausiai 60% plokštės
paviršiaus), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės ir pagrindo sukibimas. Tik baigus
tepti klijus, plokštė iš kart prispaudžiama prie pagrindo ir mušamaisiais judesiais tvirtinama
pageidautinoje vietoje, o klijų sluoksnis neturi viršyti 1 cm storio. Jei pagrindas lygus, klijus
galima tepti visame plokštės paviršiuje ir paskirstyti dantyta mentele taip, kad plokštę
priklijavus klijų sluoksnio liktų 2-5 mm.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (pagrindo lygumo), o
taip pat nuo pasirinktos klijų užnešimo technologijos klijuojant putų
polistireno plokštes.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m2

z Svarbi papildoma informacija
• Atliekant darbus, pastolius būtina pridengti apsauginiu tinklu. Darbai
neatliekami sningant ar lyjant, bei pučiant stipriam vėjui.
• Jei susiklosto situacija, kai putų polistireno plokštes tenka klijuoti
ant silpno pagrindo, ar sunku nustatyti jo nešančiąsias savybes (pvz.
pagrindas yra nestabilus, dulkantis, sunkiai valomas), būtina atlikti
adhezijos bandymus. Ant nugruntuoto pagrindo skirtingose vietose
priklijuojami 8-10 putos gabalėliai (10x10 cm) ir testuojama praėjus
trims dienoms. Pagrindo atsparumas laikomas pakankamu, jei lupant
putų polistireno gabalėlį ranka, putų polistirenas plyšta. Pagrindo
atsparumas yra nepakankamas, jei putų polistireno gabalėlis atlūžta
su klijais ir pagrindo sluoksniu. Šiuo atveju atliekami pagrindo silpnojo
sluoksnio šalinimo darbai – visi tokie darbai turi būti nurodyti techniniame šiltinimo projekte.
• Įrankiai plaunami šaltu vandeniu iš kart baigus dirbti su klijais. Sunkiai
plaunami klijų likučiai nuvalomi priemone ATLAS SZOP.
• Produktas gali dirginti, sudėtyje yra cemento. Dirgina odą ir kvėpavimo takus. Yra rizika stipriai pažeisti akis. Kontaktuojant su oda, gali
sukelti alergiją. Produkto pavidalas – dulkės, todėl jis gali mechaniškai
pažeisti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis iš kart praplauti dideliu vandens
kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
tinkamas apsaugines pirštines, akinius arba veido kaukę. Prarijus, kuo
skubiau kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Naudoti tik
pagal aprašymą.
• Klijų mišinys pervežamas sandariai uždarytuose maišuose, sausomis
s lygomis, geriausia ant padėklų. Saugoti nuo drėgmės. Tinkamumo
naudoti terminas, kai laikomasi aukščiau nurodytų sąlygų ir elgiantis
pagal aukščiau pateiktus reikalavimus yra 12 mėn. nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paroštoje
klijų masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišuose po 25 kg.
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniai produkto naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir
saugumo technikos taisyklių. Patvirtinus šį techninį aprašymą, visi
anksčiau buvę anuliuojami. Aktualizacijos data: 2011.0
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ATLAS GRAWIS U
klijų mišinys putų polistirenui klijuoti
ir armuotam sluoksniui atlikti
• putų polistirenui klijuoti ir armuotam sluoksniui atlikt
• puikūs darbiniai parametra
• rekomenduojami aukštyje iki 12
• puikus sukibimas su pagrind
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Mišinys skirtas termoizoliacinėms plokštėms klijuoti ir armuotam sluoksniui formuoti
pagal pastatų šiltinimo technologiją. Galima klijuoti putų polistireno plokštes, tarp jų ir
elastifikuotas plokštes, plokštes su grafito priedais bei formuoti armuotą sluoksnį pagal
pastatų šiltinimo technologiją.

ATLAS GRAWIS U gaminamas sauso mišinio pavidalu iš aukščiausios
kokybės cementinių rišančiųjų medžiagų, užpildo bei modifikuojančių
priedų
Sauso mišinio tank

apie 1,30 kg / dm3

Paruošto mišinio tankis
(sumaišius su vandeniu)

apie 1,40 kg / dm3

Sausos medžiagos tankis (sukietėjusios)

apie 1,47 kg / dm3

Paruošimo proporcijos – vanduo / sausas
mišiny

0,23 ÷ 0,25 l / 1 kg

Min. / maks. armuoto sluoksnio storis

2 mm / 5 mm

Adhezija (sukibimas) su betonu

min. 0,3 MPa

Adhezija su putų polistirenu

min. 0,1 MPa

Aukštas lipnumas– klijai neslysta nuo mentelės ir nuo plokštės paviršiaus.

Skiedinio ruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra

nuo +5°C iki +25°C

Labai plastiški – užnešant klijus ant pagrindo bei armuojant, nesusidaro klijų gumuliukai,
klijai tvirtai laikosi, neslysta paskui mentelę ir pan.

Brendimo laikas

apie 5 minutės

Padidintas paruoštų klijų tinkamumo naudoti laikas – sumažinama tikimybė, kad
reiks nepanaudotus klijus permaišyti pakartotinai.

Paruoštas skiedinys tinkamas naudoti

apie 4 val.

Atviras darbo laikas

min. 25 minutės

Statybinių pagrindų tipa – visų kategorijų betonas, dujų betonas, cementinis ir
cementinis-kalkinis tinkas, smiltainis, netinkuotos sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
blokelių ir kitos panašios keraminės, silikatinės ir keramzitinės medžiago

z Savybės
Optimaliai parinkta receptūra – užtikrintas tinkamas klijų sukibimas su putų polistirenu
ir patogus darbas klojant armuotą sluoksnį. Padidintas sukibimas – patikimai priglunda
prie mineralinių pagrindų ir putų polistireno, galima klijuoti termoizoliacines plokštes
iki 25 cm storio.

Prailgintas koregavimo laikas – tai leidžia koreguoti priklijuotos plokštės padėtį.
Elastingi – kompensuoja termines ir eksplotacines įtampas, atsirandančias skirtinguose
sistemos sluoksniuose.
Vandens garų pralaidumas – neriboja vandens garų judėjimo per apšiltintą pertv rą.
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5,75 ÷ 6,25 l / 25 kg

KLIJAI ŠILUMINĖMS SISTEMOMS

z Plokščių klijavimas ir armavimo sluoksnis
Pagrindo paruošimas prieš klijuojant plokštes

Pagrindas turi būti neužšalęs, stabilus, lygus ir nešantysis, t.y. pakankamai tvirtas, nuo jo
būtina nuvalyti daleles, mažinančias adheziją (sukibimą), ypač dulkes, nešvarumus, kalkes,
tepalus, riebalus, vašką, aliejinių ir emulsinių dažų likučius. Prieš pradedant remonto darbus,
pagrindas nuvalomas ir, jei jis itin sugeriantis, nugruntuojamas gruntu ATLAS UNI-GRUNT.
Paviršius gruntuojamas ir tuomet, jei pagrindas padengtas gana silpnu cementiniu ar
cementiniu-kalkiniu tinku, jei sienos yra iš akyto betono ar šlakobetoninių blokų. Dideli
nelygumai ir įdubimai užlyginami skiediniu, paruoštu iš ATLAS IŠLYGINAMOJO MIŠINIO
arba ATLAS TINKO MIŠINIO.

Plokščių paruošimas prieš klojant armuotą sluoksnį

Prieš armuojant, putų polistireno plokščių paviršius turi būti lygus, švarus, stabilus ir
nusiurbtas, jei plokštės prieš armuojant buvo šlifuojamos.

Klijų paruošimas

Maišo turinys supilamas į indą su pamatuotu vandens kiekiu (proporcijos pateiktos
skyriuje Techniniai duomenys) ir išmaišomas suktuvu su maišykle iki vienalytės
konsistencijos. Sumaišyti klijai tinkami naudoti po 5 min. pakartotinai išmaišius. Taip
paruoštus klijus būtina sunaudoti maždaug per 4 val.

Plokščių klijavimas

Paruošti klijai užnešami ant vidinės plokštės pusės. Klijai tepami plokštės perimetru ne
siauresne, kaip 3 cm pločio juosta bei visame likusiame paviršiuje tolygiai paskirstomos
8-12 cm skersmens 6-8 klijų bandelės. Klijų tepama tiek, kad jie padengtų mažiausiai 40%
plokštės paviršiaus (prispaudus prie pagrindo klijai turi dengti mažiausiai 60% plokštės
paviršiaus), tokiu būdu užtikrinamas tinkamas plokštės ir pagrindo sukibimas. Tik baigus
tepti klijus, plokštė iš kart prispaudžiama prie pagrindo ir mušamaisiais judesiais tvirtinama
pageidautinoje vietoje, o klijų sluoksnis neturi viršyti 1 cm storio. Jei pagrindas lygus, klijus
galima tepti visame plokštės paviršiuje ir paskirstyti dantyta mentele taip, kad plokštę
priklijavus klijų sluoksnio liktų 2-5 mm

Armuoto sluoksnio formavimas

Armuotas sluoksnis klojamas tik tinkamai sutvirtėjus putų polistireno plokštes priklijavusiems klijams, ir, jei būtina, atlikus papildomą mechaninį plokščių tvirtinimą (vidutiniškai
maždaug po trijų dienų). Ant priklijuotų plokščių paviršiaus tepamas paruoštas klijų skiedinys, paskirstomas dantyta mentele, į klijus įspaudžiamas stiklo audinio armavimo tinklelis.
Rekomenduojama tinklelį įspausti vertikaliomis juostomis, paviršius išlyginamas taip, kad
tinklelio visai nesimatytų ir jis tiesiogiai nesiliestų su putų polistireno plokštėmis

Apdailos darbai

Tinkas ant armuoto sluoksnio klojamas tik tuomet, kai atmosferos sąlygos atitiks sąlygas,
nurodytas plonasluoksnio dekoratyviojo tinko techniniame aprašyme, bet ne anksčiau
kaip praėjus 3 dienoms po armuoto sluoksnio atlikimo.

z Sąnaudos
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo parametrų (pagrindo lygumo),
o taip pat nuo pasirinktos klijų užnešimo technologijos klijuojant
putų polistireno plokštes.
Plokščių klijavimas: nuo 4,0 iki 5,0 kg/m².
Armuoto sluoksnio atlikimas: nuo 3 iki 3,5 kg/m².

z Svarbi papildoma informacija
• Atliekant darbus, pastolius būtina pridengti apsauginiu tinklu. Darbai
neatliekami sningant ar lyjant, bei pučiant stipriam vėjui.
• Jei susiklosto situacija, kai putų polistireno plokštes tenka klijuoti
ant silpno pagrindo, ar sunku nustatyti jo nešančiąsias savybes (pvz.
pagrindas yra nestabilus, dulkantis, sunkiai valomas), būtina atlikti
adhezijos bandymus. Ant nugruntuoto pagrindo skirtingose vietose
priklijuojami 8-10 putos gabalėliai (10x10 cm) ir testuojama praėjus
trims dienoms. Pagrindo atsparumas laikomas pakankamu, jei lupant
putų polistireno gabalėlį ranka, putų polistirenas plyšta. Pagrindo
atsparumas yra nepakankamas, jei putų polistireno gabalėlis atlūžta
su klijais ir pagrindo sluoksniu. Šiuo atveju atliekami pagrindo silpnojo
sluoksnio šalinimo darbai – visi tokie darbai turi būti nurodyti techniniame šiltinimo projekte
• Įrankiai plaunami šaltu vandeniu iš kart baigus dirbti su klijais. Sunkiai
plaunami klijų likučiai nuvalomi priemone ATLAS SZOP
• Produktas gali dirginti, sudėtyje yra cemento. Dirgina odą ir kvėpavimo takus. Yra rizika stipriai pažeisti akis. Kontaktuojant su oda, gali
sukelti alergiją. Produkto pavidalas – dulkės, todėl jis gali mechaniškai
pažeisti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis iš kart praplauti dideliu vandens
kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
tinkamas apsaugines pirštines, akinius arba veido kaukę. Prarijus, kuo
skubiau kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Naudoti tik
pagal aprašymą.
• Klijų mišinys pervežamas sandariai uždarytuose maišuose, sausomis
sąlygomis, geriausia ant padėklų. Saugoti nuo drėgmės. Tinkamumo
naudoti terminas, kai laikomasi aukščiau nurodytų sąlygų ir elgiantis
pagal aukščiau pateiktus reikalavimus yra 12 mėn. nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paroštoje
klijų masėje ≤ 0,0002 %.

z Pakuotė
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišuose po 25 kg.
Pateikta informacija yra paremta pagrindiniai produkto naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir
saugumo technikos taisyklių. Patvirtinus šį techninį aprašymą, visi
anksčiau buvę anuliuojami. Aktualizacijos data: 2011.09.10
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PLONASLUOKSNIAI TINKAI
z Plonasluoksnių tinkų tipai
Plonasluoksniai struktūriniai tinkai skirti saugoti išorines sienas nuo neigiamo atmosferos poveikio ir dekoruoti fasadas. Jais galima tinkuoti
tradicinį tinką ir formuoti apdailos sluoksnį šiltinimo sistemose. Tinkų savybes ir tinkamumą konkrečiai investicijai lemia jų gamyboje
naudojama rišamoji medžiaga.

z Tinko pasirinkimo kriterijai
Apie namus būtina žinoti daug, kad pasirinktų jiems tinkantį tinką. Žemiau pateikti klausimai-atsakymai padės pasirinkti geriausią produktą.
Kokia yra sienų difuzinė varža?
Tinkas turėtų užtikrinti laisvą vandens garų tekėjimą per pertvarą. Tinkamam sprendimui priimti verta kreiptis pas ATLAS patarėją, kuris atliks apskaičiavimą ir parengs pertvaros projektą. Jeigu tinkuojama ant didelio pralaidumo sienų, pvz. iš akyto betono, parametrai turi būti panašūs. Tuomet naudojama mineralinė arba silikatinė rišamoji medžiaga. Panašiai, kai siena apšiltinta mineraline vata.


Koks yra pastato amžius?
Senus, keliasdešimties metų pastatus būtina tinkuoti garams pralaidžiais, ypač silikatiniais tinkais, nes sudūlėjusios sienos turi labai didelį garų
pralaidumą.


Ar aplinkoje yra žaliosios zonos?
Jeigu taip, ant fasado visada gali susidaryti organiniai nešvarumai, dumbliai arba grybeliai. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti mineralinius ir silikatinius tinkus, sukeliančius stiprią šarminę reakciją (pH ~12), dėl ko mikroorganizmų vystymasis yra praktiškai neįmanomas.
Dispersiniai tinkai turi biocidų priedų, kurie stabdo mikroorganizmų vystymąsi. Nuo biologinės korozijos taip pat saugo sumažintas sugeriamumas, dėl ko vengiama sporų susidarymo.


Ar šalia namų yra didelis eismas arba kitas užteršimo „šaltinis”?
Jeigu atsakymas teigiamas, rekomenduojama naudoti silikoninį tinką, nes jis ilgai palieka švarus - mažesni nešvarumai nusiplauna patys,
kai lyja. Dispersiniai tinkai yra taip pat atsparūs struktūriniams nešvarumams, ir beveik neįmanoma juos pažeisti valymo metu.


Kokia spalva dažomas fasadas?
Akrilinių ir silikoninių tinkų spalvų paletė (po 655 spalvas) yra kur kas turtingesnė nei mineralinių (41 spalva) ir silikatinių (352 spalvos).


Koks yra pasirinkimas?
ATLAS pasiūlymas yra labai platus. Apima tinkus visose kainų grupėse, nuo mineralinių per akrilinius ir silikatinius iki silikoninių. Visi yra
aukščiausios kokybės. Kainą lemia tinko rūšis, jo savybės ir spalvos intensyvumas.
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z Tinko pasirinkimas
didelis
vidutinis
pagrindinis

akrilinė derva

silikoninis

SILKON R

SILKON N

SILKAT N

SILKAT R

silikatinis

DEKO DIM

DEKO M

CERMIT R

CERMIT N

CERMIT PS

cementas

Rišamosios medžiagos rūšis
Faktūra

akrilinis

CERMIT MN

CERMIT DR

Tinko pavadinimas

mineralinis

CERMIT SN

Tinko rūšis

CERMIT SN-MAL

•••
••
•

dervos dispersija,
vandens stiklas

dervos dispersija,
silikoninė derva

samanėlė

lietutis

samanėlė

samanėlė

smiltainis

samanėlė

lietutis

mozaika

mozaika

samanėlė

lietutis

samanėlė

lietutis

Maks. grūdelių storis [mm]

1,5
2,0
3,0

2,0
3,0

1,5
2,5

2,0

1,0

1,5
2,0
3,0

2,0
3,0

1,0
2,0

2,0

1,5
2,0

2,0

1,5
2,0

2.,0

Spalvų kiekis

41

41

-

1

1

655

655

60

40

352

352

655

655

•••

•

•••

••

Atsparumas smūgiams

•

•••

•••

•••

Atsparumas vandeniui

•

•••

••

•••

Atsparumas senėjimui

•••

••

•••

••

•

••

••

•••

•••

••

•••

•••

Garų pralaidumas

Atsparumas nešvarumams
Atsparumas biologiniams veiksniams
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ATLAS CERMIT SN ir DR
plonasluoksnis mineralinis tinkas
O
MYKR
AS
BARJE

E T U T IS

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

M A NĖL

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Fasadų ir išorinių sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės apdailos elementas.
Lengvam ir tvirtam tinko skiediniui formuoti – idealus šilumos izoliacijų ir visų tipų
objektų apdailos elementas.
Rekomenduojamas pastatų fasadams, kuriems reikalingas didelis garų pralaidumas
– sukietėjusio tinko akyta struktūra užtikrina laisvą vandens garų tekėjimą; idealiai tinka
pertvarų apdailai, pvz. išorinės, vienasluoksnės baseinų, virtuvės, džiovyklos, gimnastikos
salių, vonių, senų pastatų sienos.
Rekomenduojamas dumblių ir grybelių veikiamiems pastatams – šalia žaliųjų zonų
ir vandens rezervuarų; didelis pH (~12) stabdo biologinės korozijos procesus, dėl kurių
pasirodo rusvai žalios apnašos, o paviršius pažeidžiamas.

ATLAS CERMIT SN arba DR yra sausas mišinys, pagamintas iš baltojo cemento,
kalkių, kvarco ir dolomitinės skaldos grūdelių.

Tinkuotų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, vešieji
pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vata.

Mišinio proporcijos CERMIT SN vanduo/
sausas skiedinys

5,75 – 6,5 l/ 25 kg

Mišinio proporcijos CERMIT DR vanduo/
sausas skiedinys

5,0 – 6,0 l/ 25 kg

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brendimo laikas

maždaug 10 minučių

Skiedinio paruošimo naudoti laikas

1,5 valandos

Atviras darbo laikas

maždaug 20 minučių

z Techniniai reikalavimai
Tinkai atitinka PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties deklaracija nr. 013
(SN) ir nr. 014 (DR).

z Savybės
Atsparus mikroplyšiams – sudėtyje yra specialių mikropluoštų, stiprinančių jo struktūrą.
Padidintas tinko patvarumas eksploatavimo metu dėl teigiamai veikiančios natūralios mineralinių tinkų karbonatizacijos, kuri sumažina tinko sugeriamumą,
sukietina jo struktūrą ir padidina atsparumą cheminėms medžiagoms.
Pasižymi dideliu patvarumu ir tvirtumu – dėl polimerais sustiprinto rišamųjų medžiagų mišinio – baltojo, tauraus ir aukščiausios rūšies cemento ir kalkių bei specialiai
parinktų kvarco grūdelių.
Sudaro hidrofobinį sluoksnį – esančios sudėtyje hidrofobinės priemonės sumažina
tinko sugeriamumą ir saugo pertvarą nuo kritulių.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA – sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Nepritraukia dulkių, purvo, augalų dulkelių ir išmetamųjų teršalų.
Nedegus – kartu su mineraline vilna sudaro nedegią sienų šilumos izoliacijos sistemą.
Išdžiūvus nereikalauja dažymo išlyginamaisiais dažais.
Tinką galima kloti mechaniškai – naudojant specialų tinkavimo agregatą - padidina
tepimo efektyvumą ir greitį, ypač ant nelygių ir nereguliarių paviršių. Mechaniškai galima tinkuoti tik tinkus CERMIT SN 15 ir CERMIT SN 20. Dėmesio: tinkuojant mechaniškai,
formuojama faktūra „samanėlė”, kitaip negu rankiniu būdu.

41 spalvų – pagal NAUJĄ ATLAS SPALVŲ PALETĘ
2 faktūrų rūšys: – suvilgyta (samanėlė”) - CERMIT SN
– rustikalinė (lietutis) – CERMIT DR
3 storiai:
– 1,5 mm – CERMIT SN 15
– 2,0 mm – CERMIT SN 20 ir DR 20
– 3,0 mm – CERMIT SN 30 ir DR 30
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• sustiprintas polimerais
• patvarus ir atsparus mikroplyšiams
• garams pralaidus
• hidrofobinis
• dvi faktūros - samanėlė ir lietutis

www.atlas.com.pl

06/08

PN-EN 998-1

Vienasluoksnis tinkas (OC) gaminamas gamykloje, vidaus ir išorės darbams
Atsparumas ugniai, klasė

A2 s1 d0

Sukibimas po sendinimo

≥ 0,5 N/ mm2 – FP:B

Atsparumo spaudimui, kategorija

CS II
(nuo 1,5 iki 5,0 N/mm2)

Vandens absorbavimas, kategorija

W1

Atsparumas drėgmei po sendinimo

≤ 1ml/cm2
po 48 val.

Vandens garų laidumo koeficientas

(μ) 15/35

Šilumos laidumo koeficientas (lent. dydis)

0,93 W/mK (λ10, dry)

Sauso mišinio tankis

≤ 1800 kg/m3

Patvarumas. Sukibimas, po sendinimo

≥ 0,5 N/ mm2 – FP:B

Patvarumas. Atsparumas drėgmei po sendinimo

≤ 1ml/cm2
po 48 val.

Tinkai teigiamai įvertinti Valstybinio higienos instituto ir jiems suteiktas
Radiacinės higienos sertifikatas. Be to, turi šilumos izoliacijos sistemų
patvirtinimus:
− ATLAS, ETA 06/0081, EB sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Sertifikatas Nr. ITB-0374/W
− ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2004, Sertifikatas Nr. ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004 Sertifikatas Nr. ITB-0882/W
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB sertifikatas 1488-CPD-0036
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/ZATLAS
ROKER – AT-15-2930/2004.
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad pagrindo
sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas mišiniu ATLAS CERPLAST.

Skiedinio paruošimas

Norint paruošti tinką rankiniam tepimui, maišo turinys supilamas į kibirą ir maišomas
sausai - transportavimo metu galėjo įvykti grūdelių segregacija. Po to mišinys perpilamas
į indą su vandeniu (proporcijos nurodytos Techniniame projekte) ir išmaišomas rankiniu
arba mechaniniu būdu, iki vienalytės masės. Paruoštą tinką palikti 10 min., o paskui
pakartotinai išmaišyti. Paruoštas tinkas turi būti sunaudotas per 1,5 valandos. Dirbant
tinką būtina kartkartėmis maišyti iki vienalytės masės. Naudojant tinkavimo agregatą,
būtina maišyti pagal įrenginio naudojimo instrukciją. Pripilama tiek daug vandens, kad
tepamo tinko konsistencija užtikrintų tinkamą faktūrą.

Mišinio tepimas

Mišinį galima tepti ant paviršiaus rankiniu arba mechaniniu būdu. Tepant rankiniu
būdu, formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo mentę iš
nerūdijančio plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire. Mechaniškam
tepimui naudojami specialūs tinkavimo agregatai.

Faktūros formavimas

Ant užtepto tinko plastmasine glaistymo mente formuojama tinkama faktūra. „Samanėlė”
faktūra (tinkas SN) formuojama sukamaisiais judesiais, tačiau lietutis faktūra (tinkas DR)
formuojama sukamaisiais, vertikaliais arba horizontaliais judesiais (priklausomai nuo
norimos krypties brėž.). Ant mechaniškai užtepto tinko faktūra neformuojama. Šiuo
atveju formuojama faktūra „samanėlė” – kitaip negu rankiniu būdu.

Apdailos darbai

Tinką galima dažyti, bet kokiais fasadiniais dažais (pvz. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL
N, ir ATLAS FASTEL NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažyti galima praėjus 2 - 6 savaitėms nuo
tinkavimo (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik silikatiniais dažais ATLAS ARKOL
S galima dažyti tinkui tik išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 48 valandų (ARKOL S) arba
5 dienų (FASTEL NOVA).

z Sunaudojimas
− maždaug 2,5 kg tinko CERMIT SN 15 į 1 m2
− maždaug 3,0 kg tinko CERMIT SN ir DR 20 į 1 m2
− maždaug 4,0 kg tinko CERMIT SN ir DR 30 į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Atviras darbo laikas (tarp tinko užtepimo ir užtrynimo) priklauso
nuo pagrindo sugeriamumo, aplinkos temperatūros ir tinko mišinio
tirštumo. Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir
oro sąlygas) nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno
technologinio ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą.
• Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos.
• Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto, pvz. ties pastato kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų
sandūros vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val. Palankiausia
tinkavimui ir džiūvimui pagrindo ir aplinkos temperatūra yra nuo
+5°C iki +25°C.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos tinku, taip
išvengsite spalvinių skirtumų.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Sunkiai pašalinamus, jau sukietėjusio skiedinio likučius, valyti valikliu
ATLAS SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.18
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• užnešamas tik purškiant
• lygiems ir nelygiems paviršiams
• baltos spalvos, unikali faktūra „samanėlė”
• dvigubai trumpesnė užnešimo trukmė
• sumažintos sąnaudos – iki 1,5 kg/m²
• Apdailos sluoksnis ATLAS ROKER G 6iltinimo sistemoje
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ATLAS CERMIT MN
naujiena
purškiamas plonasluoksnis mineralinis tinkas
Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Purškiamas plonasluoksnis tinkas

z Techniniai duomenys

Labai greitai užnešamas – purškimo technologija (naudojant įrangą, pvz. MAI arba WAGNER) leidžia tinkuoti dvigubai greičiau: sumažinamas tinkavimo procesui reikalingų žmonių
skaičius, sutrumpėja tinkavimo laikas bei sutrumpėja pastolių naudojimo laikas.
Technologinės pertraukos bet kuriuo metu – tinko purškimo metodas leidžia daryti
pertraukėles bet kuriuo metu, t.y. nebūtina pabaigti tinkuoti iki pastato kampo, pvz., kai yra
dideli fasadų plotai, tinkuojant šiuo būdu siena padengiama vienalyte tinko struktūra.
Išskirtinė faktūra – tinkas, kuris užnešamas purškimo metodu, pasižymi išskirtine
„samanėlės” faktūra, suteikiančia patrauklų vizualinį efektą. Tinko grūdelių tankumą
galima padidinti dar kartą užpurškiant tinką, tokiu būdu užsakovas gali pats nuspręsti
koks turi būti galutinis rezultatas.
Patogus kolonų, karnizų, lenktų sienų, išgaubtų lubų ir kitų dekoratyvinių elementų
tinkavimas – tinko nereikia užtrinti, kaip tinkuojant rankiniu būdu, ideali faktūra ant
sudėtingų paviršių gaunama iš kart.
Apdailos sluoksnis ATLAS ROKER G šiltinimo sistemoje (III varantas) – galimybė
tinkuoti tiesiogiai ant laminuotos vatos plokščių.

ATLAS CERMIT MN gaminamas sauso mišinio pavidalu baltojo cemento
pagrindu su kvarciniu užpildu ir dolomito grūdeliais.
Skiedinio proporcijos vanduo/sausas
mišinys

5,75 - 7,50 l / 25 kg

Masės paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Brendimo laikas

apie 10 min.

Paruoštas tinkas tinkamas naudoti

1,5 val.

z Techniniai reikalavimai
Tinkas atitinka normos PN-EN 998-1 reikalavimus. Atitikties deklaracija
WE № 112.

z Paskirtis
Dekoratyvinis ir apsauginis fasado ir vidaus sienų sluoksnis – tai ilgalaikis ir ekonomiškas sprendimas daugelyje skirtingų vietų statybų metu.
Ypač rekomenduojamas pastatų fasadams, turintiems užtikrinti ypač gerą vandens
garų laidumą – sukietėjusio tinko porėta struktūra užtikrina laisvą vandens garų judėjimą;
idealiai tinka dalinti vieno sluoksnio išorines baseino, virtuvės, džiovyklos, skalbyklos,
šaldymo kamerų, sporto salių, pirčių, senovinių pastatų sienas ir pan.
Idealiai tinka šiltinimo sistemų apdailos sluoksniui sienų ir lubų – tinko sluoksnis
yra lengvas ir atsparus.
Rekomenduojamas pastatams, veikiamiems biologinės korozijos – kai pastatai
yra netoli vandens telkinių ar aplink labai gausu augmenijos; aukštas pH (~12) lygis
riboja grybų ir vandens organizmų (žalios-smėlio spalvos apnašos), vystimąsi, galintį
pažeisti paviršių.
Tinkuojamų pastatų tipas – daugiaaukščiai gyvenamieji namai ir kotedžai, visuomeninės paskirties pastatai.
Pagrindo tipas – betonas, tradicinis tinkas ant sienų iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
keraminių ar silikatinių elementų, GK plokštės, šiltinimo sistemos, kai šiltinama putų
polistirenu, XPS putų pilistirenu ar mineraline vata.

z Savybės
Labai atsparus ir tvirtas – tinkas yra pagamintas iš baltojo cemento, kalkių ir specialiai
atrinktų dolomito grūdelių, sustiprintas rišančiaisiais polimerais.
Padidinti tinko atsparumo parametrai jo eksploatacijos metu –natūralios karbonatizacijos procesas teigiamai veikia mineralinį tinką, sumažina jo sugeriamumą, sustiprina
struktūrą, padidina atsparumą cheminiams procesams.
Apsauga su sistema MYKO BARIERA – tai biocidais paremta sistema, suteikianti tinkui
ilgalaikią ir efektyvią apsaugą nuo biologinės korozijos, t.y. neleidžia ant tinko paviršiaus
veistis grybeliams, vandens organizmams.
Netraukia dulkių, nešvarumų ir išmetamųjų dujų.
Nedegus – kartu su mineraline vata sudaro nedegią sienos šiltinimo sistemą.
Išdžiūvus nutinkuotą tinką rekomenduojama padengti fasadiniais dažais, ypač
jei tinko sluoksnis ypač plonas.
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Vienasluoksnio tinko mišinys (OC), gaminamas gamykloje, vidaus ir išorės
darbams
Atsparumo ugniai klasė

A2 s1 d0

Adhezija po reikalaujamų kondicionavimo ciklų

≥ 0,5 N/mm2- FP:B

Atsparumo suspaudimui kategorija

CS II
(nuo 1,5 iki 5,0 N/mm2)

Vandens absorbcija, kategorija

W1

Vandens laidumas po reikalaujamų kondicionavimo ciklų

≤1ml/cm2 po 48 val.

Vandens garų laidumo koeficientas (μ)

15/35

Šilumos laidumo koeficientas (lent. dydis)

0,93 W/mK (λ10, dry)

Sauso mišinio tankis (brutto)

≤ 1800 kg/m3

Atsparumas. Adhezija po reikalaujamų
kondicionavimo ciklų

≥ 0,5 N/mm2- FP:B

Atsparumas. Vandens laidumas po reikalaujamų
kondicionavimo ciklų

≤1 ml/cm2 po 48 val.

Tinkas yra šių šiltinimo sistemų sudėtinė dalis:
− ATLAS STOPTER
− ATLAS STOPTER K-10
− ATLAS HOTER
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173 Atitikties sertifikatas
WE 1488-CPD-0036
− ATLAS ROKER G - AT-15-7314/2011 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Sunaudojimas

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas ir tinkamai kondicionuojamas ilgą laiką. Kondicionavimo
laikas trunka:
− min. 1 savaitė kiekvienam storio centimetrui, kai tinkas šviežias, o tinkuota ATLAS
tinkais,
− 28 dienos, betoninėms sienoms,
• sausas,
• nuvalytas – nuvalyti visi sluoksniai, galintys sumažinti tinko sukibimą (adheziją), ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, riebalai, tepalai, vaškas, aliejinių ir emulsinių dažų likučiai.
Grybelis ir vandens organizmai nuo pagrindo plaunami preparatu ATLAS MYKOS,
• nugruntuotas – potinkiniu gruntu ATLAS CERPLAST arba gruntu ATLAS UNI-GRUNT
(senas plonasluoksnis tinkas).

Tinko masės paruošimas

Esminė tinkavimo CERMIT MN tinku proceso dalis yra tinko masės paruošimas su tinkamu
vandens kiekiu (proporcijos pateiktos Techniniuose duomenyse) maišyklėje, skirtoje
ruošti mineralinį tinką.Vandens kiekis tinko skiedinyje priklauso nuo tinkavimo aparato
rūšies bei pagrindo temperatūros tinkavimo metu.

Tinko užnešimas

Tinkas purškiamas specialiais tinkavimo aparatais, pvz. MAI2 MULTI Pump ar WAGNER
PC-15.

Tinko apdaila

Dažyti tinko paviršių galima bet kuriais fasadiniais dažais (pvz., ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N, FASTEL-NOVA, ATLAS ARKOL E). Dažymo darbai pradedami praėjus 2-6 savaitėms
po tinkavimo (tai priklauso nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik dažant silikatiniais dažais ATLAS
ARKOL S, ATLAS FASTEL-NOVA, dažymą galima pradėti tinkui išdžiūvus, bet ne anksčiau
kaip po 48 val. (ARKOL S) arba po 5 dienų (FASTEL-NOVA).
Faktūras:

− V
 idutinės sąnaudos faktūrai išgauti yra: 1,5 kg/m2. Tinkuojant didesniu
tinko grūdelių tankiu, sąnaudos didėja.

z Papildoma svarbi informacija
• Būtina kruopščiai uždengti langus, duris, palanges, pakabinimo
elementus, latakus, vamzdžius ir pan., taip pat uždengti erdvę apie
tinkuojamas sienas – tinkas gali tikšti apie 2 metrus nuo sienos.
• CERMIT MN tinko faktūra „samanėlė” skiriasi nuo tokio tipo faktūros,
kai tinkuojama rankiniu tinku CERMIT SN – grūdelių tankumas mažesnis.
• Netinkamas tinko paruošimas gali užkimšti purkštuko antgalį.
• Tinkavimo aparato pertraukos neturi trukti ilgiau nei 15 min., nes
džiūsta tinko masė, esanti padavimo žarnoje.
• Tinkavimo metu bei džiūstant tinkui, nutinkuotą paviršių būtina saugoti
nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferos kritulių.
• Tinko džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir trunka apie 12-48 val. Tinkavimo ir tinko džiūvimo
metu pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°С iki +25°С.
• Įrankiai plaunami švariu vandeniu iš kart baigus darbą. Sunkiai pašalinami sudžiūvusio tinko likučiai plaunami priemone ATLAS SZOP.
• Tinko sudėtyje yra cemento, gali dirginti. Dirgina odą ir kvėpavimo
takus. Yra rizika stipriai pažeisti akis. Kontaktuojant su oda, gali sukelti
alergiją. Produktas gaminamas sauso mišinio pavidalu, todėl jo dulkės
gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti vaikams
neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Užterštas akis iš kart plauti
dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius
drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, užsidėti apsauginius akinius
arba veido kaukę. Prarijus būtina skubiai kreiptis į gydytoją, parodyti
pakuotę arba etiketę. Naudoti tik pagal instrukciją.
• Tinkas transportuojamas ir saugomas sandariai uždarytuose maišuose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Saugoti nuo drėgmės. Galiojimo laikas nurodytomis sąlygomis yra 12 mėnesių nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Tirpiojo chromo (VI) kiekis paruoštoje
masėje sudaro ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Padėklas: 1050 kg maišuose po 25 kg.
Cermit MN

Cermit MN dažyti Atlas Fastel Nova

Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produkto principais
ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir saugumo
technikos taisyklių. Publikavus šį techninį aprašymą visi prieš tai
išleisti aprašymai anuliuojami.
Aktuali nuo: 2011-09-29
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ATLAS CERMIT SN-MAL
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plonasluoksnis mineralinis tinkas dažymui
• tinkas dažymui
• sustiprintas polimerais
• patvarus ir atsparus mikroplyšiams
• garams pralaidus
• faktūra „samanėlė”, du storiai

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

DAŽYMAS

GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Tinkas skirtas dažymui – tinką būtina nudažyti fasadiniais dažais.
Ekonomiška CERMIT SN tinko versija – norint nudažyti fasadą kita spalva negu dažant
ATLAS spalvotais mineraliniais tinkais, naudingiau yra užtepti CERMIT SN-MAL tinką ir
padengti jį fasadiniais dažais.
Fasadų ir išorinių sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės apdailos elementas.
Lengvam ir tvirtam tinko skiediniui formuoti – idealus šilumos izoliacijų ir visų tipų
objektų apdailos elementas.
Rekomenduojamas pastatų fasadams, kuriems reikalingas didelis garų pralaidumas – sukietėjusio tinko akyta struktūra užtikrina laisvą vandens garų tekėjimą; idealiai
tinka pertvarų apdailai, pvz. išorinės, vienasluoksnės baseinų, virtuvės, džiovyklos, valyklų,
šaldyklų, gimnastikos salių, vonių, senų pastatų sienos.
Rekomenduojamas dumblių ir grybelių veikiamiems pastatams – šalia žaliųjų zonų
ir vandens rezervuarų; didelis pH (~12) stabdo biologinės korozijos procesus, dėl kurių
pasirodo rusvai žalios apnašos, o paviršius pažeidžiamas.

ATLAS CERMIT SN-MAL yra sausas mišinys, pagamintas iš baltojo cemento,
kalkių, kvarco ir dolomitinės skaldos grūdelių.

Tinkuotų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, vešieji
pastatai.
Pagrindo rūšys – betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos su
polistirenu, XPS ir mineraline vata.

Mišinio proporcijos
SN MAL 15 vanduo/sausas skiedinys

5,0 ÷ 6,25 l / 25 kg

Mišinio proporcijos SN MAL 25 vanduo/sausas
skiedinys

4,5 ÷ 5,5 l / 25 kg

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 10 minučių

Skiedinio paruošimo naudoti laikas

1,5 valandos

Atviras darbo laikas

maždaug 20 minučių

z Techniniai reikalavimai
Tinkas atitinka PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties deklaracija
nr. 013-1.
06/08

z Savybės
Atsparus mikroplyšiams – sudėtyje yra specialių mikropluoštų, stiprinančių jo struktūrą.
Padidintas tinko patvarumas eksploatavimo metu dėl teigiamai veikiančios natūralios
mineralinių tinkų karbonatizacijos, kuri sumažina tinko sugeriamumą, sukietina jo struktūrą
ir padidina atsparumą cheminėms medžiagoms.
Pasižymi dideliu patvarumu ir tvirtumu – dėl polimerais sustiprinto rišamųjų medžiagų mišinio - baltojo, tauraus ir aukščiausios rūšies cemento ir kalkių bei specialiai
parinktų kvarco grūdelių.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA – sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Nepritraukia dulkių, purvo, augalų dulkelių ir išmetamųjų teršalų.
Nedegus - kartu su mineraline vilna sudaro nedegią sienų šilumos izoliacijos sistemą.
Tinką galima kloti mechaniškai – naudojant specialų tinkavimo agregatą – padidina
tepimo efektyvumą ir greitį, ypač ant nelygių ir nereguliarių paviršių. Mechaniškai galima
tinkuoti tik tinkus CERMIT SN-MAL 15. Dėmesio: tinkuojant mechaniškai, formuojama
faktūra “samanėlė”, kitaip negu rankiniu būdu.
1 faktūrų rūšis
2 storiai
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– suvilgyta (samanėlė)
– 1,5 mm – CERMIT SN-MAL 15
– 2,5 mm – CERMIT SN-MAL 25
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Vienasluoksnis tinkas (OC) gaminamas gamykloje, vidaus ir išorės darbams
Atsparumas ugniai, klasė

A2 s1 d0

Sukibimas po sendinimo

≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Atsparumo spaudimui, kategorija

CS II (nuo 1,5 iki 5,0 N/mm2)

Vandens absorbavimas, kategorija

W1

Atsparumas drėgmei po sendinimo

≤ 1ml/cm2 po 48 val.

Vandens garų laidumo koeficientas (μ)

15 / 35

Šilumos laidumo koeficientas (lent. dydis)

0,93 W / mK (λ10, dry)

Sauso mišinio tankis

≤ 1800 kg/m3

Patvarumas. Sukibimas, po sendinimo

≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Patvarumas. Atsparumas drėgmei po
sendinimo

≤ 1 ml/cm2 po 48 val.

Tinkams suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas. Be to, turi šilumos
izoliacijos sistemų patvirtinimus:
− ATLAS, ETA 06/0081, EB sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS - ETA 07/0316, EB sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Sertifikatas Nr. ITB-0374/W
− ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2004, Sertifikatas Nr. ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004 Sertifikatas Nr. ITB-0882/W
− ATLAS ROKER - ETA 06/0173, EB sertifikatas 1488-CPD-0036
− ATLAS ROKER G –AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad pagrindo
sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas mišiniu ATLAS CERPLAST.

Skiedinio paruošimas

Norint paruošti tinką rankiniam tepimui, maišo turinys supilamas į kibirą ir maišomas
sausai - transportavimo metu galėjo įvykti grūdelių segregacija. Po to mišinys perpilamas
į indą su vandeniu (proporcijos nurodytos Techniniame projekte) ir išmaišomas rankiniu
arba mechaniniu būdu, iki vienalytės masės. Paruoštą tinką palikti 10 min., o paskui
pakartotinai išmaišyti. Paruoštas tinkas turi būti sunaudotas per 1,5 valandos. Dirbant
tinką būtina kartkartėmis maišyti iki vienalytės masės. Naudojant tinkavimo agregatą,
būtina maišyti pagal įrenginio naudojimo instrukciją. Pripilama tiek daug vandens, kad
tepamo tinko konsistencija užtikrintų tinkamą faktūrą.

Mišinio tepimas

Mišinį galima tepti ant paviršiaus rankiniu arba mechaniniu būdu. Tepant rankiniu būdu,
formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo mentę iš nerūdijančio
plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire.
Mechaniškam tepimui naudojami specialūs tinkavimo agregatai.

Faktūros formavimas

Ant užtepto tinko plastmasine glaistymo mente formuojama tinkama faktūra. „Samanėlė”
faktūra formuojama sukamaisiais judesiais. Ant mechaniškai užtepto tinko faktūra neformuojama. Šiuo atveju formuojama faktūra „samanėlė” - kitaip negu rankiniu būdu.

Apdailos darbai

Tinką galima dažyti, bet kokiais fasadiniais dažais (pvz. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N ir
FASTEL NOVA bei ATLAS ARKOL E). Dažyti galima praėjus 2 - 6 savaitėms nuo tinkavimo
(priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik silikatiniais dažais ATLAS ARKOL S galima
dažyti tinkui tik išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 48 valandų (ARKOL S) arba 5 dienų
(FASTEL NOVA).

z Sunaudojimas
− maždaug 2,5 kg tinko CERMIT SN-MAL 15 į 1 m2
− maždaug 3,5 – 4,0 kg tinko CERMIT SN-MAL 25 į 1 m2

z Svarbi papildoma informacija
• Atviras darbo laikas (tarp tinko užtepimo ir užtrynimo) priklauso
nuo pagrindo sugeriamumo, aplinkos temperatūros ir tinko mišinio
tirštumo. Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir
oro sąlygas) nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno
technologinio ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą.
• Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos.
• Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto, pvz. ties pastato kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų
sandūros vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val.
• Palankiausia tinkavimui ir džiūvimui pagrindo ir aplinkos temperatūra
yra nuo +5ºC iki +25ºC.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Sunkiai pašalinamus, jau sukietėjusio skiedinio likučius, valyti valikliu
ATLAS SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją. Dėl savo
pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo
takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis tuoj pat plauti
gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą apsauginę
aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui
apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam pakuotę
arba etiketę. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.05.24
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ATLAS CERMIT PS
mineralinis tinkas smiltainio faktūros
AK
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GAMINYS ATITINKA
EUROPOS
STANDARTĄ

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Smiltainio faktūra – fasadų ir vidaus sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės
apdailos elementas.
Rekomenduojamas pastatų fasadams, kuriems reikalingas didelis garų pralaidumas
– sukietėjusio tinko akyta struktūra užtikrina laisvą vandens garų tekėjimą; idealiai tinka
pertvarų apdailai, pvz. išorinės, vienasluoksnės baseinų, virtuvės, džiovyklos, gimnastikos
salių, vonių, senų pastatų sienos.
Rekomenduojamas dumblių ir grybelių veikiamiems pastatams – šalia žaliųjų zonų
ir vandens rezervuarų; didelis pH (~12) stabdo biologinės korozijos procesus, dėl kurių
pasirodo rusvai žalios apnašos, o paviršius pažeidžiamas.

ATLAS CERMIT PS gaminamas baltojo cemento, kalkių, kvarco ir kalkių
grūdelių pagrindu.

Tinkuotų pastatų tipai - gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, vešieji
pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės.

z Savybės
Atsparus mikroplyšiams - sudėtyje yra specialių mikropluoštų, stiprinančių jo struktūrą.
Padidintas tinko patvarumas eksploatavimo metu dėl teigiamai veikiančios natūralios
mineralinių tinkų karbonatizacijos, kuri sumažina tinko sugeriamumą, sukietina jo struktūrą
ir padidina atsparumą cheminėms medžiagoms.
Pasižymi dideliu patvarumu ir tvirtumu - dėl polimerais sustiprinto rišamųjų medžiagų
mišinio - baltojo, tauraus ir aukščiausios rūšies cemento ir kalkių bei specialiai parinktų
kvarco grūdelių.
Sudaro hidrofobinį sluoksnį - esančios sudėtyje hidrofobinės priemonės sumažina
tinko sugeriamumą ir saugo pertvarą nuo kritulių.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA - sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Nepritraukia dulkių, purvo, augalų dulkelių ir išmetamųjų teršalų.
Tinką galima kloti mechaniškai - naudojant specialų tinkavimo agregatą - padidina
tepimo efektyvumą ir greitį, ypač ant nelygių ir nereguliarių paviršių.
Spalva ir faktūra – smiltainis
Grūdelių storis – iki 1,0 mm

Mišinio proporcijos vanduo / sausas skiedinys

5,0 ÷ 5,5 l / 25 kg

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Brendimo laikas

maždaug 10 minučių

Skiedinio paruošimo naudoti laikas

1,5 valandos

Atviras darbo laikas

maždaug 15 minučių

z Techniniai reikalavimai
Tinkas atitinka PN-EN 998-1 reikalavimus. EB atitikties deklaracija nr. 053.
05

PN-EN 998-1

Vienasluoksnis tinkas (OC) gaminamas gamykloje, vidaus ir išorės darbams
Atsparumas ugniai, klasė

A2 s1 d0

Sukibimas po sendinimo

≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Atsparumo spaudimui, kategorija

CS II (nuo 1,5 iki 5,0 N/mm2)

Vandens absorbavimas, kategorija

W1

Atsparumas drėgmei po sendinimo

≤ 1 ml/cm2 po 48 val.

Vandens garų laidumo koeficientas (μ)

15 / 35

Šilumos laidumo koeficientas (lent. dydis)

0,93 W/mK (λ10, dry)

Sauso mišinio tankis

≤ 1800 kg/m3

Patvarumas. Sukibimas, po sendinimo

≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Patvarumas. Atsparumas drėgmei po
sendinimo

≤ 1 ml/cm2 po 48 val.

Tinkai teigiamai įvertinti Valstybinio higienos instituto.

Mineralinis tinkas ATLAS CERMIT PS smiltainio faktūra
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• smulkiagrūdis (grūdeliai iki 1 mm)
• patvarus ir atsparus mikroplyšiams
• garams pralaidus
• hidrofobinis
• smiltainio faktūra

www.atlas.com.pl

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad pagrindo
sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas mišiniu ATLAS CERPLAST.

Skiedinio paruošimas

Norint paruošti tinką rankiniam tepimui, maišo turinys supilamas į kibirą ir maišomas
sausai - transportavimo metu galėjo įvykti grūdelių segregacija. Po to mišinys perpilamas
į indą su vandeniu (proporcijos nurodytos Techniniame projekte) ir išmaišomas rankiniu
arba mechaniniu būdu, iki vienalytės masės. Paruoštą tinką palikti 10 min., o paskui
pakartotinai išmaišyti. Paruoštas tinkas turi būti sunaudotas per 1,5 valandos. Dirbant
tinką būtina kartkartėmis maišyti iki vienalytės masės. Naudojant tinkavimo agregatą,
būtina maišyti pagal įrenginio naudojimo instrukciją. Pripilama tiek daug vandens, kad
tepamo tinko konsistencija užtikrintų tinkamą faktūrą.

Tinkavimas ir faktūros formavimas

Mišinį galima tepti ant paviršiaus rankiniu arba mechaniniu būdu. Tepant rankiniu būdu,
formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo mentę iš nerūdijančio plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire. Tinkuojant ir nubraukiant
tinko perteklius, lygia glaistymo mente lyginamas tinko paviršius ir formuojama tinkama
faktūra. Tinkas nereikalauja papildomo užtrynimo. Mechaniškam tepimui naudojami
specialūs tinkavimo agregatai. Mechaniškai užteptą tinką galima išlyginti (kaip rankiniu
būdu) arba palikti be lyginimo - šiuo būdu formuojama faktūra smulkus “ėriukas”.

Apdailos darbai

Jeigu būtina tinką galima dažyti, bet kokiais fasadiniais dažais (pvz. ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N, ATLAS FASTEL NOVA ir ATLAS ARKOL E). Dažyti galima praėjus 2 - 6 savaitėms
nuo tinkavimo (priklausomai nuo dažų rūšies ir spalvos). Tik dažais ATLAS ARKOL S arba
ATLAS FASTEL NOVA galima dažyti tinkui tik išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 48 valandų
(ARKOL S) arba 5 dienų (FASTEL NOVA).

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama: maždaug 2,0 ÷ 2,5 kg tinko į 1 m2. Tikslią sąnaudos vertę galima nustatyti atliekant bandymą ant tinkuoto pagrindo.

z Svarbi papildoma informacija
• Atviras darbo laikas (tarp tinko užtepimo ir užtrynimo) priklauso
nuo pagrindo sugeriamumo, aplinkos temperatūros ir tinko mišinio
tirštumo. Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir
oro sąlygas) nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno
technologinio ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą.
• Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos.
• Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto, pvz. ties pastato
kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos tinku, taip
išvengsite spalvinių skirtumų.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Sunkiai pašalinamus, jau sukietėjusio skiedinio likučius, valyti valikliu
ATLAS SZOP.
• Dirginantis preparatas – turi cemento. Dirgina kvėpavimo takus ir
odą. Rimto akių pažeidimo rizika. Prisilietus gali sukelti odos alergiją.
Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir
kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis
tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą
apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą
veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti jam
pakuotę arba etiketę.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje
(geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Tirpaus chromo (VI) kiekis
paruoštame produkte ≤ 0,0002 %.

z Pakuotės
Popieriniai maišai: 25 kg.
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.19
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ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS

A

E T U T IS

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

M A NĖL

TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Fasadų ir išorinių sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės apdailos elementas.
Lengvam ir tvirtam tinko skiediniui formuoti - idealus šilumos izoliacijų ir visų tipų
objektų apdailos elementas.
Rekomenduojamas fasadams, kuriems reikalingas atsparumas smūgiams ir nešvarumams - dėl didelio mechaninio patvarumo idealiai tinka mokykloms, dirbtuvėms,
sandėliams, ūkio statiniams šalia kelių, gamyklų ir kasyklų.

ATLAS CERMIT N ir R gaminami sintetinių dervų vandens dispersijos ir
dolomitinės skaldos pagrindu.

Tinkuotų pastatų tipai - gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, viešosios
ir pramoninės paskirties pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu ir XPS.

z Savybės
Lankstus - kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl žemiau esančių sluoksnių
terminio išsiplėtimo - tinka paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės ir eksploatacinės apkrovos, pvz. fasadai, kuriuos veikia saulės šviesa.
Atsparus paviršiaus nešvarumams - dėl mažo sugeriamumo.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA - sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Sudaro labai tvirtą tinką - dėl aukštos kokybės polimerinės dispersijos ir dolomitinės
skaldos.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0°C) ir esant didelei drėgmei (iki
maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO.
Sudaro hidrofobinį sluoksnį - esančios sudėtyje hidrofobinės priemonės sumažina
tinko sugeriamumą ir saugo pertvarą nuo kritulių.
Paruoštas naudoti produktas - prieš naudojant permaišyti pakuotės turinį.
655 spalvų
2 faktūrų rūšys:
3 grūdelių storiai:
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• labai lankstus
• atsparus supleišėjimui ir mikroplyšiams
• labai patvarus
• lengvai formuojama faktūra
• dvi faktūros - samanėlė ir lietutis
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ATLAS CERMIT N ir R
plonasluoksnis akrilinis tinkas

– pagal NAUJĄ ATLAS SPALVŲ PALETĘ
– suvilgyta (samanėlė) - CERMIT SN
– rustikalinė (lietutis) – CERMIT R
– iki 1,5 mm – CERMIT N-150
– iki 2,0 mm – CERMIT N-200 ir R-200
– iki 3,0 mm – CERMIT N-300 ir R-300

www.atlas.com.pl

Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,9 g / cm3

Sukibimas su betonu, padengtu CERPLAST
mišiniu

> 1,5 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

z Techniniai reikalavimai
Tinkams ATLAS CERMIT N ir R suteiktas Techninis patvirtinimas ITB nr.
AT-15-2257/2006. Valstybinės atitikties deklaracijos nr. 020 ir 021 nuo
11.10.2004. Be to, tinkai yra išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų
elementas:
− ATLAS – ETA 06/008,1EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Tinkams suteikti Valstybinio higienos instituto sertifikatai ir Radiacinės
higienos sertifikatas.

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas mišiniu ATLAS CERPLAST.

Skiedinio paruošimas

Tinkas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Tepimo metu formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią trrintuvę iš
nerūdijančio plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire.

Faktūros formavimas

Ant užtepto tinko plastmasine glaistymo mente formuojama tinkama faktūra. Samanėlė
faktūra (tinkas N) formuojama sukamaisiais judesiais, tačiau lietutis faktūra (tinkas R)
formuojama sukamaisiais, vertikaliais arba horizontaliais judesiais (priklausomai nuo
norimos krypties brėž.).

z Sunaudojimas
Tikslią sąnaudos vertę galima nustatyti atliekant bandymą ant tinkuoto
pagrindo:
− maždaug 2,5 - 2,8 kg tinko CERMIT N -150 į 1 m2
− maždaug 3,0 kg tinko CERMIT N-200 ir R-200 į 1 m2
− maždaug 4,0 - 4,5 kg tinko CERMIT N-300 ir R-300 į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir oro sąlygas)
nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno technologinio
ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą.
• Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos.
• Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto, pvz. ties pastato kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų
sandūros vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val. Esant
padidintai drėgmei ir temperatūrai apie +5 °C, tinko kietėjimo laikas
gali būti ilgesnis.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos akriliniu
tinku, taip išvengsite spalvinių skirtumų.
• Naudojant tinkus šiltinimo sistemose būtina vengti tamsių spalvų, kurių
išsklaidytos šviesos atspindžio koeficientas mažesnis nei 20%. Tinkuoti
tokiomis spalvomis negalima daugiau negu 10% fasado paviršiaus.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Sunkiai pašalinamus, jau sukietėjusio skiedinio likučius, valyti valikliu
ATLAS SZOP 2000.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės.
Tinko tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 25 kg.
Paletė: 400 kg kibiruose po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.19
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z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sudaro nepakartojamus spalvų derinius spalvotų kvarco grūdelių pagrindu
- spalvinių tonų gausumas leidžia laisvai projektuoti ir rengti demonstravimo patalpas,
automobilių salonus, biurus, butus, laiptines, laukimo sales, koridorius, prieškambarius,
fasadus, ir t.t.
Lengvas ir patvarus tinkas, pasižymintis padidintu atsparumu plovimui, valymui
ir trynimui - idealiai tinka pastatų cokoliams, tvoroms, skiriamosioms sienoms, stulpams
- ypač atsparus atmosferos poveikiui ir paviršiaus valymui.
Rekomenduojamas paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės ir eksploatacinės apkrovos - dėl didelio lankstumo puikiai kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl
žemiau esančių sluoksnių terminio išsiplėtimo, pvz. dėl intensyvios saulės šviesos.

ATLAS DEKO M gaminamas iš akrilinių dervų ir dažytų natūralaus dolomito
grūdelių užpildo.

Tinkuotų pastatų tipai - gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, viešosios
ir pramoninės paskirties pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai (cementiniai, cemento-kalkių ir gipsiniai)
ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų sienų;
gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos su polistirenu ir XPS.

z Savybės
Atsparus paviršiaus nešvarumams - mažas sugeriamumas saugo tinko paviršių nuo
nešvarumų.
Pasižymi dideliu tvirtumu - dėl kvarco grūdelių.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA - sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Garams pralaidus - sudaro sąlygas vandens garų difuzijai.
Hidrofobinis - polimerinė dispersija sumažina tinko sugeriamumą, bet leidžia garams
laisvai judėti.
Paruoštas naudoti - prieš naudojant permaišyti pakuotės turinį.
60 paruoštų spalvų derinių – yra galimybė kurti savo derinius.
Mozaikinė faktūra (akmenukų) – tinkas sudarytas iš spalvotų grūdelių, kurių
storis 1 - 2 mm.
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• spalvotų kvarcų grūdelių deriniai
• labai atsparus mechaniniams pažeidimams
• ypač atsparus plovimui ir trynimui
• koridorių, demonstravimo salonų, biurų sienoms
• fasadams, cokoliams, tvoroms ir stulpams

M

ATLAS DEKO M
dekoratyvusis mozaikinis tinkas

www.atlas.com.pl

Paruoštos masės tankis

apie 1,6 g/cm³

Masės paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai
ATLAS DEKO M atitinka Europinės normos PN-EN 15824:2010 reikalavimus.
Atitikties deklaracija WE № 049.
10

PN-EN 15824:2009

Tinkas iš organinės medžiagos, Išorės darbams
Garų laidumas, kategorija

V2

Vandens absorbcija, kategorija

W2

Adhezija su betoniniu pagrindu

≥ 0,7 MPa

Terminis atsparumas

NPD

Šilumos laidumas (lent. dydis)

0,76 W/mK (λ10, dry)

Atsparumas ugniai, klasė
– tinkas iki 2,0 mm
– tinkas iki 1,2 mm

A2-s1, d0
B-s1, d0

Tinkas yra išorinių sienų šiltinimo sistemų sudėtinė dalis:
− ATLAS STOPTER
− ATLAS HOTER
Tinkams suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− 1,5 cm storio gipsiniams tinkams, džiūvantiems temperatūroje apie 20 °C - 14
dienų.
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos.
Tepami tinkai skirti ATLAS DEKO M užtrinami aštriomis priemonėmis, tinkuojant gipsiniais
tinkais negalima “išimti” pienelio. Išlyginus gipsinio tinko sluoksnį, ant paviršiaus būtina
padaryti matinę apdailą
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas – mišiniu ATLAS CERPLAST. Pasirinktiems spalvų deriniams rekomenduojama naudoti spalvotą tinką CERPLAST klinkerio, bronzos arba grafito spalvos.

Skiedinio paruošimas

Tinkas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Tinkavimas ir lyginimas

Tepimo metu formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo
mentę iš nerūdijančio plieno ir tuo pačiu laiku paviršius lyginamas nuolat viena kryptimi.
Netolygus lyginimas gali prisidėti prie nevienodos tinko struktūros ir vietomis sukelti
paviršiaus atspalvių skirtumų. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire.

z Sunaudojimas
Priklausomai nuo sluoksnio storio ir pagrindo rūšies, vidutiniškai sunaudojama:
− maždaug 3 ÷ 4 kg tinko į 1 m2
− maždaug 4,5 ÷ 5,5 kg (tinkai numerių 120, 122, 216, 218, 219, 222,
313, 314, 317, 420, 514, 515).
(rekomenduojama tiksliai apibrėžti medžiagos sunaudojimą atliekant
bandymą).

z Svarbi papildoma informacija
• Užtepus, tinkas yra pieniškai baltas, o tikra spalva susiformuoja jam
išdžiūvus. Dėl didelės oro drėgmės ir žemos temperatūros tinko
kietėjimas gali pailgėti, o atspalvis pasikeisti.
• Dėl nuolatinio kontakto su vandeniu tinkas gali įgyti pienišką atspalvį,
kuris išnyks jam išdžiūvus. Negalima tinkuoti vietose, kur tinką pastoviai
veikia vanduo ir drėgmė (pvz. ant horizontalių arba mažai nukrypusių
paviršių, sodo kūdrose ir t.t.), ir ant elementų be tinkamos apsaugos
nuo drėgmės.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos tinku, taip
išvengsite spalvinių skirtumų.
• Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir oro sąlygas)
nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno technologinio
ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai tinko partijai, prieš tepant kitą. Priešingu atveju bus pastebimos
sudūrimo vietos.
• Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto, pvz. ties pastato kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų
sandūros vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra nuo 12 iki 48 val.
Esant padidintai drėgmei ir temperatūrai apie +5 °C, tinko kietėjimo
laikas gali būti ilgesnis.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Sunkiai pašalinamus, jau sukietėjusio skiedinio likučius, valyti valikliu
ATLAS SZOP 2000.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės.
Tinko tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 15 kg, 25 kg.
Paletė: 540 kg kibiruose po 15 kg, 400 kg kibiruose po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Aktuali nuo: 2011.09.01
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z Natūralaus akmens efektas

z Techniniai duomenys

Tinkas puikiai tinka apdailai su natūraliomis medžiagomis – sudėtyje esantys
natūralios kilmės dolomito grūdeliai suteikia tinkui natūralumo įspūdį, puikiai dera su plonasluoksniu tinku, struktūriniais dažais, namo tvoromis, ypač sumūrytomis iš akmenų.
Natūralaus dolomito grūdeliai leidžia išgauti įspūdį, panašų į natūralias uolienas
– marmurą, smiltainį ir kt.
Natūrali grūdelių forma ir įdomūs spalviniai sprendimai neriboja projektuojamų
užmanymų ir užtikrina puikų architektūrinį sprendimą – tai elegantiška medžiaga
pastato išorės ir vidaus apdailai, ji neriboja parodų salių, automobilių salonų, ofisų, butų,
balkonų ir lodžijų, laiptinių, priėmimo salių, holų, koridorių, fasadų ir pan. projektavimo
laisvės.

ATLAS DEKO DIM gaminamas iš akrilinių dervų ir dažytų natūralaus dolomito grūdelių užpildo.

z Paskirtis

ATLAS DEKO DIM atitinka Europinės normos PN-EN 15824:2010 reikalavimus. Atitikties deklaracija WE № 092.

Idealiai tinka pastatų cokoliams, tvoroms, atraminėms sienoms – rekomenduojama
tinkuoti paviršius, kuriuos dažnai veikia vanduo, dulkės, mikroorganizmai, sukeliantys
biologinę koroziją (kenkiančią tinkui ir galinčią sukelti alergiją).
Tai lengvas ir labai tvirtas tinkas su padidintu atsparumu valymui, plovimui ir
trinčiai – ypač atsparus atmosferos kritulių poveikiui ir paviršiaus plovimui.
Rekomenduojamas ant paviršių su padidintomis terminėmis ir eksploatacinėmis
apkrovomis – tinkas labai elastingas, tai kompensuoja įtampas, atsirandančias dėl nevienodų terminių išsiplėtimų skirtinguose sluoksniuose, pvz. stipriai saulės įkaitintame
fasade.
Tinkuojamų pastatų tipas – daugiaaukščiai gyvenamieji namai ir kotedžai, gamyklų
kompleksai, visuomeninės paskirties pastatai.
Pagrindo tipas – betonas, tradicinis tinkas (cementinis, cementinis-kalkinis ir gipsinis)
ant sienų iš plytų, blokelių, tuščiavidurių keraminių elementų, GK plokštės, šiltinimo
sistemose, kai šiltinama putų polistirenu ar XPS putų pilistirenu.

z Savybės
Atsparus struktūros užteršimui – dėl mažo įgeriamumo.
Pasižymi padidintu atsparumu – dėl sudėtyje esančių dolomito grūdelių.
MYKO BARIERA – tai biocidais paremta sistema, suteikianti tinkui ilgalaikę ir efektyvią
apsaugą nuo biologinės korozijos, t.y. neleidžia ant tinko paviršiaus veistis grybeliams,
vandens organizmams.
Garų laidumas – neriboja vandens garų difuzijos.
Hidrofobiškumas – polimerinė dispersija sumažina tinko įgeriamumą, tačiau neriboja
vandens garų pralaidumo.
Paruošta naudoti – prieš naudojimą pakanka tik permaišyti pakuotėje esantį turinį.
40 spalvinių kompozicijų – 30 standartinių spalvų + 10 spalvų, gaminamų pagal
užsakymą; galimybė kurti individualią spalvinę kompoziciją.
Mozaikos (akmenėlių) faktūra – tinko sudėtyje gausu nudažytų 1,5-2,0 mm
skersmens žirnelių.
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• natūralaus akmens efektas
• idealiai tinka pažeidžiamose vietose
• tvirtas ir patogus eksploatuoti
• laiptinėms, parodų salėms, ofisams
• fasadams, balkonams, cokoliams, tvoroms, kolonoms

naujiena
M

ATLAS DEKO DIM
dekoratyvusis mozaikinis tinkas
su natūralaus dolomito grūdeliais

www.atlas.com.pl

Paruoštos masės tankis

apie 1,7 g/cm³

Masės paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai

11

PN-EN 15824:2009

Tinkas iš organinės medžiagos, Išorės darbams
Garų laidumas, kategorija

V2

Vandens absorbcija, kategorija

W2

Adhezija su betoniniu pagrindu

≥ 0,7 MPa

Terminis atsparumas

NPD

Šilumos laidumas (lent. dydis)

0,76 W/mK (λ10, dry)

Atsparumas ugniai, klasė
– tinkas iki 2,0 mm
– tinkas iki 1,2 mm

A2-s1, d0
B-s1, d0

Tinkas yra išorinių sienų šiltinimo sistemų sudėtinė dalis:
− ATLAS STOPTER
− ATLAS HOTER
Tinkams suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas.
• tinkamai kondicionuojamas ilgą laiką. Kondicionavimo laikas trunka:
− min. 1 savaitė kiekvienam storio centimetrui, kai tinkas šviežias, o tinkuota ATLAS
tinkais,
− 14 dienų, kai tinkuota gipsiniu tinku, tinko storis apie 1,5 cm, o džiūvimo temperatūra apie 20°C
− 28 dienos, betoninėms sienoms,
Tinkas, ant kurio planuojama ATLAS DEKO DIM apdaila, užtrinamas, kad paviršius būtų
šiurkštus, o lyginant gipsinį tinką nereikia jo užtrinti su „pieneliu“. Tik išlyginto gipsinio
tinko paviršius yra matinis.
• sausas – jei pagrindas dažnai veikiamas drėgmės, užtepamas hidroizoliacinis ATLAS
WODER DUO sluoksnis
• lygus – nelygumai ir įdubimai išlyginami ATLAS IŠLYGINAMUOJU MIŠINIU, ar ATLAS
TINKO MIŠINIU arba šiltinimo sistemose armuoti skirtais mišiniais. Prieš pradedant šiuos
darbus pagrindą būtina nugruntuoti su ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuvalyti visi sluoksniai, galintys sumažinti tinko sukibimą (adheziją), ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, riebalai, tepalai, vaškas, aliejinių ir emulsinių dažų likučiai.
Grybelis ir vandens organizmai nuo pagrindo plaunami preparatu su ATLAS MYKOS,
• nugruntuotas - potinkiniu gruntu ATLAS CERPLAST. Rekomenduojama naudoti
pasirinktą tinko spalvą atitinkantį potinkinį gruntą, kuris gaminamas klinkerio, rudos,
pilkos, smėlio, melsvos ir grafito spalvos.

z Sunaudojimas
Sąnaudos priklauso nuo tinko storio, pagrindo tipo, vidutinės sąnaudos
yra apie 5,5 kg/m² (norėdami tiksliai nustatyti sąnaudas, atlikite bandomąjį
tinkavimą).

z Papildoma svarbi informacija

• Nutinkuotas paviršius iš kart yra balzganas, o išdžiūvus tinkui, jis
įgauna įprastą savo spalvą. Didelis santykinis oro drėgnumas ir žema
temperatūra gali prailginti tinko džiūvimą ir įtakoti nežymų spalvinį
neatitikimą.
• Nuolat kontaktuojant su vandeniu, gali atsirasti baltos dėmės, kurios
išnyksta tinkui išdžiūvus. Venkite tinkuoti tas vietas, kur įmanomas ilgas
kontaktas su vandeniu ir drėgme (pvz. netinkuokite horizontalių ar
nedidelio nuolydžio paviršių, baseinų patalpose ir pan.), netinkuokite
vietų, kur nėra tinkamos hidroizoliacijos.
• Tą patį paviršių tinkuokite tos pačios pagaminimo datos tinku, kad
neatsirastų spalvinių skirtumų.
• Eksperimentuodami nustatykite maksimalų paviršių (esamoms pagrindo
savybėms bei oro sąlygoms), kurį galima nutinkuoti vieno technologinio
ciklo metu (užnešimas ir užtrynimas).
• Tinkas klojamas „šlapias ant šlapio” metodu, neleidžiant išdžiūti prieš
tai užtrintoms tinko vietoms, kitu atveju jungimo vietos bus matomos.
Technologinės pertraukos suplanuojamos prieš tinkavimą (pavyzdžiui,
pastato kampuose, tie vandens nubėgimo vamzdžiais, spalvų jungimo
vietose ir pan. ).
• Tinkavimo metu bei džiūstant tinkui, nutinkuotą paviršių būtina saugoti
CERPLAST spalva
Tinko numeris
nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferos kritulių.
• Tinko džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės
Ruda
503, 504, 505, 602, 603, 604
oro drėgmės ir trunka apie 12-48 val. Padidinto drėgnumo ir žemos
Klinkerio
404, 405, 501, 502, 705
aplinkos temperatūros +5°С sąlygomis, džiūvimo laikas gali pailgėti.
• Įrankiai plaunami švariu vandeniu iš kart baigus darbą. Sunkiai pašalinaGrafito
605, 805
mi sudžiūvusio tinko likučiai plaunami priemone ATLAS SZOP 2000.
Pilka
105, 204, 205, 305
• Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Produktas neigiamai veikia
vandens organizmus, gali sukelti ilgalaikius vandens sistemų pakitimus.
Smėlio
301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 601, 804
Nemesti į kanalizaciją, produktą ir jo pakuotę sunaikinti tinkamu būdu.
Melsva
802, 803
Nemesti į aplinką, naudoti tik pagal instrukcijas.
• Tinkas transportuojamas ir saugomas sandariai uždarytuose kibiruose,
sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų), pliusinėje temperatūroje.
Tinko masės paruošimas
Saugoti nuo drėgmės. Galiojimo laikas nurodytomis sąlygomis yra 12
Tinkas gaminamas paruoštas naudoti. Draudžiama jį maišyti su kitomis medžiagomis,
mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
skiesti ar tirštinti. Atidarius kibirą, tinko masę būtina gerai išmaišyti iki vienalytės konz Pakuotės
sistencijos.
Plastikiniai kibirai: 25 kg.
Tinko masės užnešimas ir išlyginimas
Tinko masė užnešama ant pagrindo grūdelių storio sluoksniu lygia nerūdijančio plieno Padėklas: 400 kg, kibiruose po 25 kg.
mentele ir iš kart išlyginama viena kryptimi. Netolygiai tinką išlyginus, tinko faktūra gali
atrodyti nevienalytė su spalviniais tinko paviršiaus skirtumais. Tinko perteklius nuimamas Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produkto principais
ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir saugumo
į kibirą ir išmaišomas.
technikos taisyklių. Publikavus šį techninį aprašymą visi prieš tai
išleisti aprašymai anuliuojami.
Aktuali nuo: 2011.09.01
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• užtikrina idealų tinko sukibimą
• sumažina sugeriamumą ir sustiprina pagrindą
• lengvas tepimas ir faktūros formavimas
• suvienodinta pagrindo spalva
• prieinamas keliomis spalvomis
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ATLAS CERPLAST
potinkinis gruntas
O
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Pagrindo gruntavimas plonasluoksniam tinkui – CERMIT (mineraliniai ir akriliniai) ir
DEKO M.
Padidina sukibimą – stipriai sukimba su pagrindu ir naujai ant jo dedamais sluoksniais.
Riboja pagrindo sugeriamumą – stabdo pernelyg intensyvų drėgmės absorbavimąsi
į pagrindą iš naujai tepamų tinkų.
Palengvina naujo sluoksnio užtepimą – šiurkštus paviršius sumažina dedamos medžiagos slydimą.
Sudaro laikiną fasado apsaugą - per pusę metų apsaugo netinkuotą fasadą nuo
atmosferos poveikio.

ATLAS CERPLAST paruošta naudoti masė, gaminama akrilinių dervų ir
kvarco miltelių pagrindu.

Pagrindo rūšys – betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vilna.

z Savybės
Sudėtyje turi skaldos – dėl didesnio efektyviojo paviršiaus padidėja sukibimo tarp sluoksnių
galia (susidaro šiurkštus paviršius).
Apsaugo naują sluoksnį nuo neigiamo naujo sluoksnio poveikio – sudaro cheminį
barjerą tarp pagrindo ir tinko, riboja jų tarpusavio poveikį – spalvos prasiskverbimą iš pagrindo
ir dėmių susidarymą ant tinko paviršiaus.
Pasižymi dideliu sukibimu – su betonu min. 1 MPa
Baltos spalvos gruntavimo priemonė – taip pat prieinama trejomis spalvomis (klinkeris,
bronza ir grafitas), kaip gruntas pasirinktoms mozaiknių tinkų spalvoms ATLAS DEKO M.
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Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,6 g/cm3

Sukibimas su betonu

> 0,7 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +30°C

Džiūvimo laikas

4 ÷ 6 val.

z Techniniai reikalavimai
ATLAS CERPLAST suteiktas Techninis patvirtinimas ITB nr. AT 153975/2004.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 015 nuo 11.10.2004.
Be to, CERPLAST išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų sudedamoji
dalis:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004,
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007, Gamyklinės gamybos kontrolės
sertifikatas ITB-0222/Z.
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Teigiamai įvertintas Valstybinio higienos instituto ir jam suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas tinkavimui

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS.

Mišinio paruošimas

Gaminys pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Masę ant paruošto pagrindo paskleisti (tolygiai visu paviršiumi) voleliu arba teptuku.

Tinkavimas

Tinkavimą arba klijavimą galima pradėti masei visiškai išdžiūvus, t.y. praėjus maždaug
4 ÷ 6 val. nuo užtepimo.

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 0,3 kg mišinio į 1 m2..

z Svarbi papildoma informacija
• Gruntuojamą paviršių saugoti gruntavimo ir tinko džiūvimo metu nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio, vėjo ir kritulių.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis kreiptis į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo peršildymo. Nepalikti atidaryto kibirėlio. Tinko tinkamumo vartoti terminas yra
12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg
Paletė: 480 kg kibiruose po 5 kg, 480 kg kibiruose po 10 kg, 495 kg
kibiruose po 15 kg, 400 kg kibiruose po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms
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• silikatinis mišinys modifikuotas silikonu
• garams pralaidus
• atsparus šarmams
• pastovios spalvos
• dvi faktūros - samanėlė ir lietutis

STOP GR
Y

ATLAS SILKAT N ir R
plonasluoksnis silikatinis tinkas

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Anwendungsbereich

z Techniniai duomenys

Fasadų ir išorinių sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės apdailos elementas.
Lengvam ir tvirtam tinko skiediniui formuoti - idealus šilumos izoliacijų ir visų tipų
objektų apdailos elementas.
Rekomenduojamas fasadams, kurie turi išlaikyti laisvą vandens garų tekėjimą dėl labai didelio garų pralaidumo idealiai tinka sienoms iš akyto betono, senųjų pastatų
sienoms, baseinų, vonių, virtuvių, valyklų sienų ir t.t.
Rekomenduojamas pastatams, esantiems didelio oro užterštumo zonose - tinkas
atsparus rūgščiai aplinkai.
Rekomenduojamas paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės ir eksploatacinės apkrovos - dėl didelio lankstumo puikiai kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl
žemiau esančių sluoksnių terminio išsiplėtimo, pvz. dėl intensyvios saulės šviesos.
Rekomenduojamas pastatams ant kurių vystosi dumbliai - šalia žaliųjų zonų, vandens
rezervuarų; tinkas pasižymi aukštu pH, dėl ko stabdo biologinės korozijos procesus.

ATLAS SILKAT gaminamas vandens stiklo ir marmuro grūdelių pagrindu.

Tinkuotų pastatų tipai - gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, viešosios
ir pramoninės paskirties pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vata.

Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,9 g/cm3

Sukibimas su betonu, padengtu SILKAT ASX
mišiniu

> 0,35 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai
Tinkai ATLAS SILKAT N ir R atitinka PN-EN 15824:2009 reikalavimus.
EB atitikties deklaracija nr. 047.
10

PN-EN 15824:2009

Plonasluoksnis silikatinis tinkas, vidaus ir išorės darbams
Vandens garų pralaidumas, kategorija

V1

z Savybės

Vandens absorbavimas, kategorija

W2

Apsaugotas sistema MYKO BARIERA – sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Sudaro didelio patvarumo tinką – dėl marmuro grūdelių.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0 °C) ir esant didelei drėgmei (iki
maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO.
Sudaro hidrofobinį sluoksnį – esančios sudėtyje hidrofobinės priemonės sumažina
tinko sugeriamumą ir saugo pertvarą nuo kritulių.
Nepritraukia dulkių, augalų dulkelių ir išmetamųjų teršalų.
Paruošas naudoti – prieš naudojant permaišyti pakuotės turinį.

Sukibimas su betono pagrindu

≥ 0,35 MPa

Terminis patvarumas

NPD

Šilumos laidumas (lent. dydis)

0,76 W/mK (λ10, dry)

Atsparumas ugniai, klasė

A2 s1 d0

352 spalvos
2 faktūrų rūšys:
2 grūdelių storiai:
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– pagal NAUJĄ ATLAS SPALVŲ PALETĘ
– suvilgyta (samanėlė) - SILKAT SN
– rustikalinė (lietutis) – SILKAT R
– iki 1,5 mm – SILKAT N-150
– iki 2,0 mm – SILKAT N-200 ir R-200

www.atlas.com.pl

Sudaro išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų elementą:
− ATLAS – ETA 06/0081 EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316 EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173 EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004 Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004 Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
Tinkams suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS ARKOL SX,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas mišiniu ATLAS SILKAT ASX.

Skiedinio paruošimas

Tinkas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Tepimo metu formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo
mentę iš nerūdijančio plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire.

Faktūros formavimas

Ant užtepto tinko plastmasine glaistymo mente formuojama tinkama faktūra. Samanėlė
faktūra (tinkas N) formuojama sukamaisiais judesiais, tačiau lietutis faktūra (tinkas R)
formuojama sukamaisiais, vertikaliais arba horizontaliais judesiais (priklausomai nuo
norimos krypties brėž.).

z Sunaudojimas
Tikslią sąnaudos vertę galima nustatyti atliekant bandymą ant tinkuoto
pagrindo.
− maždaug 2,5 - 2,8 kg tinko SILKAT N -150 į 1 m2
− maždaug 3,0 kg tinko SILKAT N-200 ir R-200 į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš tinkavimą būtina kruopščiai apsaugoti visus netoliese esančius
elementus: langų ir durų rėmus, stiklus, metalinius ir kitokius apdailos
elementus, nes išdžiūvusį silikatinių dažų sluoksnį sunku pašalinti be
pagrindo pažeidimo rizikos.
• Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir oro sąlygas)
nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno technologinio
ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą.
• Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos.
• Technologinės pertraukos suplanuojamos iš anksto, pvz. ties pastato
kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų sandūros
vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val. Esant
padidintai drėgmei ir temperatūrai apie +5 °C, tinko kietėjimo laikas
gali būti ilgesnis.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos akriliniu
tinku, taip išvengsite spalvinių skirtumų.
• Naudojant tinkus šiltinimo sistemose būtina vengti tamsių spalvų, kurių
išsklaidytos šviesos atspindžio koeficientas mažesnis nei 20%. Tinkuoti
tokiomis spalvomis negalima daugiau negu 10% fasado paviršiaus.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės.
Tinko tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastmasiniai kibirai: 25 kg.
Paletė: 400 kg kibiruose po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.11.02

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S
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• užtikrina idealų tinko sukibimą
• sumažina sugeriamumą ir sustiprina pagrindą
• lengvas tepimas ir faktūros formavimas
• suvienodinta pagrindo spalva
• didelis garų pralaidumas
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gruntuoja pagrindą prieš tinkuojant plonasluoksniais tinkais ATLAS SILKAT.
Padidina sukibimą - stipriai sukimba su pagrindu ir naujai ant jo dedamais sluoksniais.
Riboja pagrindo sugeriamumą – stabdo pernelyg intensyvų drėgmės absorbavimąsi
į pagrindą iš naujai tepamų tinkų.
Palengvina naujo sluoksnio užtepimą – šiurkštus paviršius sumažina dedamos
medžiagos slydimą.
Sudaro laikiną fasado apsaugą - per pusę metų apsaugo netinkuotą fasadą nuo
atmosferos poveikio.

ATLAS SILKAT ASX gaminamas vandens stiklo ir marmuro grūdelių
pagrindu.

Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vata.

z Savybės
Sudėtyje turi skaldos – dėl didesnio efektyviojo paviršiaus padidėja sukibimo tarp
sluoksnių galia (susidaro šiurkštus paviršius).
Apsaugo naują sluoksnį nuo neigiamo naujo sluoksnio poveikio – sudaro cheminį
barjerą tarp pagrindo ir tinko, riboja jų tarpusavio poveikį – spalvos prasiskverbimą iš
pagrindo ir dėmių susidarymą ant tinko paviršiaus.
Pasižymi dideliu sukibimu – su betonu min. 1 MPa.
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Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,5 g/cm3

Sukibimas su betonu

> 1,0 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +30°C

Džiūvimo laikas

4 ÷ 6 val.

z Techniniai reikalavimai
Sudaro išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų elementą:
ATLAS – ETA 06/0081
EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, B atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas
Nr. ITB-373/W,
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.

PLONASLUOKSNIAI TINKAI

z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas tinkavimui

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS ARKOL SX,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS.

Mišinio paruošimas

Gaminys pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Masę ant paruošto pagrindo paskleisti (tolygiai visu paviršiumi) voleliu arba teptuku.

Tinkavimas

Tinkavimą arba klijavimą galima pradėti masei visiškai išdžiūvus, t.y. praėjus maždaug
4 ÷ 6 val. nuo užtepimo.

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 0,3 kg mišinio į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Gruntuojamą paviršių saugoti gruntavimo ir tinko džiūvimo metu nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio, vėjo ir kritulių.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis kreiptis į gydytoją. Atsižvelgiant į
preparato šarminį pH, tiesioginis arba ilgesnis kontaktas su produktu
gali sukelti akių arba odos sudirginimą. Gali sukelti metalų koroziją.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo peršildymo. Nepalikti atidaryto kibirėlio. Tinko tinkamumo vartoti terminas yra
12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 5 kg, 15 kg.
Paletė: 480 kg kibiruose po 5 kg, 495 kg kibiruose po 15 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms
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• savaiminis valymas
• atsparus nešvarumams
• hidrofobinis
• garams pralaidus
• dvi faktūros - samanėlė ir lietutis

STOP GR
Y

ATLAS SILKON N ir R
plonasluoksnis silikoninis tinkas

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Fasadų ir išorinių sienų paviršių dekoratyviosios ir apsauginės apdailos elementas.
Lengvam ir tvirtam tinko skiediniui formuoti - idealus šilumos izoliacijų ir visų tipų
objektų apdailos elementas.
Idealus pastatams ant kurių susidaro nešvarumai, dulkės, dulkelės ir vyksta biologinė korozija - šalia kelių, pramoninių teritorijų ir miestų centrų, žaliųjų zonų kaimynystėje;
sugeba savaime valytis - priežiūra apsiriboja tinko valymu - purvas nesiskverbia į
fasadą, dėl ko nuplaunamas kritulių vandeniu kartu su mikroorganizmais.
Rekomenduojamas fasadams, kurie turi išlaikyti laisvą vandens garų tekėjimą - dėl
labai didelio garų pralaidumo ir mikroporinės struktūros idealiai tinka sienoms iš akyto
betono, senųjų pastatų sienoms, baseinų, vonių, virtuvių, valyklų sienų ir t.t.
Rekomenduojamas intensyvių kritulių veikiamiems pastatų fasadams atvirame
lauke - tinkas pasižymi labai mažu sugeriamumu - sudaro hidrofobinį sluoksnį.
Rekomenduojamas paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės ir eksploatacinės apkrovos - dėl didelio lankstumo puikiai kompensuoja įtempimus, atsiradusius dėl
žemiau esančių sluoksnių terminio išsiplėtimo, pvz. dėl intensyvios saulės šviesos.

ATLAS SILKON gaminamas silicio organinės dervos ir dolomitinės
skaldos pagrindu.

Tinkuotų pastatų tipai - gyvenamieji individualūs arba daugiabučiai namai, viešosios
ir pramoninės paskirties pastatai.
Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vata.

z Savybės
Labai atsparus mechaniniams pažeidimams - dėl dolomitinės skaldos grūdelių.
Apsaugotas sistema MYKO BARIERA - sistema gaminama biocidų pagrindu, užtikrina
ilgalaikę ir efektyvią tinko apsaugą nuo biologinės korozijos, dėl kurios ant tinko paviršiaus
susidaro grybeliai ir dumbliai.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0 °C) ir esant didelei drėgmei
(iki maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO. Nepritraukia dulkių, augalų
dulkelių ir išmetamųjų teršalų.
Paruošas naudoti - prieš naudojant permaišyti pakuotės turinį.

655 spalvų
2 faktūrų rūšys
2 grūdelių storiai
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PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

– pagal NAUJĄ ATLAS SPALVŲ PALETĘ
– suvilgyta (samanėlė) - SILKON N
– rustikalinė (lietutis) – SILKON R
– iki 1,5 mm – SILKON N-150
– iki 2,0 mm – SILKON N-200 ir R-200

www.atlas.com.pl

Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,9 g/cm3

Sukibimas su betonu, padengtu
SILKON ANX mišiniu

> 0,35 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai
Tinkams ATLAS SILKON N ir R suteiktas Techninis patvirtinimas ITB nr.
AT-15-6535/2004.
Valstybinė atitikties deklaracija nr. 070 nuo 11.10.2004.
Sudaro išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų elementą:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004 Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB
0882/W.
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Tinkams suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas,
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS,
• užgruntuotas - mišiniu ATLAS SILKON ANX.

Skiedinio paruošimas

Tinkas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Tepimo metu formuojamas grūdelių storio tinko sluoksnis naudojant lygią glaistymo
mentę iš nerūdijančio plieno. Nubrauktas tinko perteklius vėl permaišomas kibire.

Faktūros formavimas

Ant užtepto tinko plastmasine glaistymo mente formuojama tinkama faktūra. Samanėlė
faktūra (tinkas N) formuojama sukamaisiais judesiais, tačiau lietutis faktūra (tinkas R)
formuojama sukamaisiais, vertikaliais arba horizontaliais judesiais (priklausomai nuo
norimos krypties brėž.).

z Sunaudojimas
Tikslią sąnaudos vertę galima nustatyti atliekant bandymą ant tinkuoto
pagrindo:
− maždaug 2,5 - 2,8 kg tinko SILKON N -150 į 1 m2
− maždaug 3 kg tinko SILKON N-200 ir R-200 į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Derėtų eksperimentuojant (pagal tinkuojamo paviršiaus ir oro sąlygas)
nustatyti maksimalų paviršių, kurį galima nutinkuoti vieno technologinio
ciklo (užtepimas ir užtrynimas) metu.
• Tinkuoti būtina „šlapias su šlapiu“ būdu, neleidžiant pradžiūti užtrintai
tinko partijai, prieš tepant kitą. Priešingu atveju bus pastebimos sudūrimo vietos. Technologines pertraukas būtina suplanuoti iš anksto,
pvz. ties pastato kampais, lietvamzdžiais, po nutekamaisiais vamzdžiais,
spalvų sandūros vietoje ir t.t.
• Tinkuojamą ir džiūstantį tinką reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir
lietaus.
• Tinkuoto paviršiaus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir apytikriai yra 12–48 val. Esant
padidintai drėgmei ir temperatūrai apie +5 °C, tinko kietėjimo laikas
gali būti ilgesnis.
• Tą pačią sieną būtina tinkuoti tos pačios pagaminimo datos akriliniu
tinku, taip išvengsite spalvinių skirtumų.
• Naudojant tinkus šiltinimo sistemose būtina vengti tamsių spalvų, kurių
išsklaidytos šviesos atspindžio koeficientas mažesnis nei 20%. Tinkuoti
tokiomis spalvomis negalima daugiau negu 10% fasado paviršiaus.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės.
Tinko tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastmasiniai kibirai: 25 kg.
Paletė: 400 kg kibiruose po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.19
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• užtikrina idealų tinko sukibimą
• sumažina sugeriamumą ir sustiprina pagrindą
• lengvas tepimas ir faktūros formavimas
• suvienodinta pagrindo spalva
• garams pralaidus
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ATLAS SILKON ANX
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gruntuoja pagrindą prieš tinkuojant plonasluoksniais silikoniniais tinkais ATLAS
SILKON.
Padidina sukibimą - stipriai sukimba su pagrindu ir naujai ant jo dedamais sluoksniais.
Riboja pagrindo sugeriamumą – stabdo pernelyg intensyvų drėgmės absorbavimąsi
į pagrindą iš naujai tepamų tinkų.
Palengvina naujo sluoksnio užtepimą – šiurkštus paviršius sumažina dedamos
medžiagos slydimą.
Sudaro laikiną fasado apsaugą – per pusę metų apsaugo netinkuotą fasadą nuo
atmosferos poveikio.

ATLAS SILKON ANX gaminamas silicio organinės dervos ir kvarco miltelių
pagrindu.

Pagrindo rūšys - betonas, tradiciniai tinkai ant plytinių sienų, blokelių ir keraminių
tuščiavidurių, akytų arba silikatinių plytų; gipso-kartono plokštės, šiltinimo sistemos
su polistirenu, XPS ir mineraline vata.

z Savybės
Sudėtyje turi skaldos – dėl didesnio efektyviojo paviršiaus padidėja sukibimo tarp
sluoksnių galia (susidaro šiurkštus paviršius).
Apsaugo naują sluoksnį nuo neigiamo naujo sluoksnio poveikio – sudaro cheminį
barjerą tarp pagrindo ir tinko, riboja jų tarpusavio poveikį – spalvos prasiskverbimą iš
pagrindo ir dėmių susidarymą ant tinko paviršiaus.
Pasižymi dideliu sukibimu – su betonu min. 1 MPa.

Paruošto naudoti produkto tankis

maždaug 1,5 g/cm3

Sukibimas su betonu

> 1,0 MPa

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +30°C

Džiūvimo laikas

4 ÷ 6 val.

z Techniniai reikalavimai
Sudaro išorinių sienų šilumos izoliacijos sistemų elementą:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z
− Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.
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z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas tinkavimui

Pagrindas turi būti:
• stabilus – pakankamai tvirtas
• pakankamai ilgai sendintas – laikoma, kad pagrindo sendinimo laikotarpis yra:
− naujiems cementiniams tinkams iš paruoštų naudoti ATLAS skiedinių ne trumpiau
kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas,
• lygus – nelygumai ir įdubimai glaistomi pvz. ATLAS LYGINAMUOJU MIŠINIU, ATLAS
TINKO MIŠINIU arba klijų skiediniais armuotam sluoksniui formuoti šiltinimo sistemose.
Prieš remontą pagrindas gruntuojamas preparatu ATLAS UNI-GRUNT,
• nuvalytas – nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, aliejinių dažų ar emulsijos likučiai.
Jeigu ant pagrindo matomi biologinės korozijos požymiai, būtina juos pašalinti preparatu ATLAS MYKOS.

Mišinio paruošimas

Gaminys pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis,
skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Masę ant paruošto pagrindo paskleisti (tolygiai visu paviršiumi) voleliu arba teptuku.

Tinkavimas

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 0,3 kg mišinio į 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Gruntuojamą paviršių saugoti gruntavimo ir tinko džiūvimo metu nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio, vėjo ir kritulių.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis kreiptis į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo peršildymo. Nepalikti atidaryto kibirėlio. Tinko tinkamumo vartoti terminas yra
12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 5 kg, 15 kg.
Paletė: 480 kg kibiruose po 5 kg, 495 kg kibiruose po 15 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06

Tinkavimą arba klijavimą galima pradėti masei visiškai išdžiūvus, t.y. praėjus maždaug
4 ÷ 6 val. nuo užtepimo.
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ATLAS ESKIMO
priemonė spartinanti tinko
ir dažų kietėjimą ir džiūvimą
• leidžia tinkuoti ir dažyti 0°C temperatūroje
• leidžia tinkuoti ir dažyti esant padidintam oro drėgnumui (iki apie 80%)
• paspartina vandens garavimą
• lengvai naudojamas
• neutralus kitoms medžiagos savybėms
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Leidžia tinkuoti ir dažyti 0°C temperatūroje – rekomenduojamas fasado darbams
žemosiose temperatūrose (0 - 10°C) ir esant padidintam oro drėgnumui (iki apie 80%).

ATLAS ESKIMO yra bespalvis skystis su eterio kvapu.

Modifikuojamų medžiagų rūšys:
− akriliniai tinkai ATLAS CERMIT
− silikatiniai tinkai ATLAS SILKAT
− silikoniniai tinkai ATLAS SILKON
− akriliniai dažai ATLAS ARKOL E
− silikatiniai dažai ATLAS ARKOL S
− silikoniniai dažai ATLAS ARKOL N ir FASTEL NOVA

z Savybės
Pagreitina vandens garavimą iš tinko ar dažų - jis pagreitina pirmąjį dispersinių produktų
stingimo etapą - vandens garavimą iš užteptos medžiagos. Būtent todėl antrasis stingimo ir
džiūvimo etapas, gali prasidėti anksčiau - užtepta medžiaga greičiau (jau po 6 -8 valandų)
įgauna atsparumą staigiam atšalimui ir krituliams.
Lengvai naudojamas - paruoštas naudoti skystis pridedamas prie medžiagos prieš
naudojimą ant fasado, be problemų maišosi su tinku ir dažais.
Neutralus kitoms medžiagos savybėms - nesumažina produkto atsparumo ir naudojimo
parametrų po sustingimo.
Neturi įtakos galutinei tinko ir dažų spalvai.

Santykinis tankis

maždaug 0,88 g/cm3

Naudojimo temperatūra

nuo +0°C iki +10°C

z Techniniai reikalavimai
Priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys.

z Priemonės pridėjimas prie gaminio
Priemonė dedama į tinką ar dažus prieš pat pradedant darbą. Rekomenduojama laikytis proporcijų: 1% produkto masės, t.y. 0,25 kg (visas
butelis) 25 kg tinko pakuotei; ir 0,15 kg (3/5 butelio) 10 l dažų pakuotei.
Gerai išmaišius produktus rankiniu arba mechaniniu būdu galima pradėti
tepti medžiagą.

z Svarbi papildoma informacija
• Tinkuojamas ar dažomas pagrindas negali būti įšalęs. Rekomenduojama
darbo aplinkos temperatūra nuo 0 iki +10 °C. Naujai užtepta medžiaga
priklausomai nuo temperatūros ir oro drėgnumo įgyja atsparumą
krituliams po maždaug 6-8 valandų.
• • Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• • Atliekant darbus viduje būtina užtikrinti gerą patalpų vėdinimą.
Dirgina akis ir odą. Saugoti nuo vaikų. Vengti kontakto su akimis.
Patekus į akis tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba
naudoti apsauginį skydą veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis
į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis pagal Techninės
charakteristikos nurodymus.
• • Priemonę gabenti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje. Saugoti nuo peršildymo. Tinkamumo vartoti terminas yra 24 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos
pagaminimo datos.

z Pakuotės
Vienetinė pakuotė: plastikinis buteliukas 0,25 kg.
Bendras įpakavimas: sudėtinis paketas 5kg, paletė 300 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.19
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TARP ŠILTINIMO SISTEMŲ
ATLAS tinkų ir dažų priedas,
naudoti jau nuo 0˚C.

ATLAS ESKIMO specialios savybės:
 leidžia atlikti šiltinimo darbus žemose temperatūrose ,
jau nuo 0˚C ir esant padidintai oro drėgmei
 pagreitina visų dispersinių ATLAS tinkų ir dažų stingimą
ir džiūvimą
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 atsparus krituliams jau po 6 valandų nuo tinkavimo

O
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

TURTINGA
S PA LV Ų
PA L E T Ė

FASADINIAI DAŽAI

ATLAS ARKOL E
akriliniai dažai fasadams
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Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms
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• puikios dengimo savybės ir efektyvumas
• elastingi - ypač atsparūs kintančioms atmosferos sąlygoms
• lengvai valomi
• fasadams apsaugoti ir dekoruoti

O
MYKR
AS
BARJE

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS

TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirti dažyti paviršius, ant kurių susidaro nešvarumai ir aukštos eksploatacinės
apkrovos - dėl didelio atsparumo trynimui ir mažo sugeriamumo idealiai tinka šioms
vietoms: mokyklų, parduotuvių, sporto objektų, išilgai susisiekimo kelių esančių objektų
fasadai, laiptinėse, koridoriuose ir t.t.
Skirti paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės ir eksploatacinės apkrovos
- dėl didelio lankstumo ir atsparumo skilinėjimui ir supleišėjimui puikiai kompensuoja
įtempimus, atsiradusius dėl žemiau esančių sluoksnių terminio išsiplėtimo, pvz. intensyvios
saulės šviesos veikiami fasadai
Tinka apsauginiam ir dekoratyviajam dažymui.

ATLAS ARKOL E dažai gaminami akrilinės dispersijos bei aukštos kokybės
užpildų ir cheminių priemonių pagrindu.
ATLAS ARKOL E išorės mūro dažai: maksimalus lakiųjų organinių junginių
(LOJ) kiekis produkte 12,3 g / l, leistinas LOJ kiekis 40 g/l.

Dažomo pagrindo tipai – cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai mineraliniai,
dispersiniai, gipso tinkai, lygūs gipso paviršiai, gipso kartono ir asbesto-cementinės
plokštės, netinkuoto betono sienos, plytiniai mūrai, blokelių, tuščiavidurių keraminių
blokų, silikatinių blokų sienos.
Dažomų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs ir daugiabučiai namai, pramoninės,
viešosios ir ūkinės paskirties pastatai.

z Savybės
Hidrofobiniai dažai – apsaugo dažomą pagrindą nuo išorinės drėgmės.
Pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis – atsparūs dūlėjimui, atmosferos
krituliams ir neigiamą įtaką turintiems pagrindo ir natūralios aplinkos elementams.
Pasižymi geru dengiamumu.
Apsaugoti sistema MYKO BARIERA – sudėtyje turi biocidų, kurie riboja grybelių ir
dumblių vystymąsi dažų paviršiuje.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0 °C) ir esant didelei drėgmei (iki
maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO.
Sudaro lygią ir matinę dangą – be klosčių, įtrūkimų ir blizgesio.
Pralaidūs garams – užtikrina laisvą vandens garų ir drėgmės judėjimą per nudažytą
pagrindą.
Spalvų patvarumas – šiuolaikinių pigmentų ir užpildų naudojimas leidžia laisvai komponuoti fasadų spalvas ir išsaugoti nepakitusią išvaizdą daugybę metų.
695 spalvos – NAUJA ATLAS SPALVŲ PALETĖ atitinka akrilinio tinko CERMIT spalvas.
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Tankis

apie 1,45 kg/dm3

Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531)

1

Sd

0,14 – 1,4 m

Dažų ir pagrindo paruošimo bei aplinkos
temperatūra dažymo metu

nuo +5°C iki +25°C

Naujo sluoksnio dažymas

po mažd. 6 val.

Džiūvimo laikas

nuo 2 iki 6 val.

ATLAS ARKOL E dažų parametrai pagal EN 1062-1:2004.
Blizgesys G

G3 – matinis

Dangos storis E

E3 – 100<E<200 µm

Grūdėtumas

S1 – smulkus < 100 µm

Vandens garų pralaidumo koeficientas, V

vidutinis
15 > V1 > 150 [g/m2d]

Vandens pralaidumas, W

mažas
W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]

z Techniniai reikalavimai
ATLAS ARKOL E yra vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos
elementų:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Turi Valstybinio higienos instituto sertifikatą ir Radiacinės higienos
sertifikatą.

FASADINIAI DAŽAI

z Dažymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi būti nuvalyti
sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, vaškas ir tepalai. Taip pat
reikia pašalinti senų dažų likučius ir kitus silpnai besilaikančius sluoksnius. Smulkius pažeidimus
(pvz., įtrūkius arba ištrupėjusias vietas) užtaisyti ir užglaistyti. Stipriai drėgmę sugeriančius
pagrindus būtina užgruntuoti gruntavimo emulsija ATLAS UNI-GRUNT.
Tinką galima uždažyti, jam visiškai išdžiūvus, ne anksčiau nei:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL mineralinis tinkas – po 4 ÷ 6 savaičių,
− ATLAS CERMIT N ir R akrilinis tinkas – po 7 dienų.

Dažų paruošimas

Dažai pristatomi tinkamos naudoti būklės. Negalima jų maišyti su kitomis medžiagomis.
Prieš naudojant dažus reikia kruopščiai išmaišyti, kol gaunama vienalytė masė. Geriausiai
tai atlikti mechaniniu būdu, naudojant nedidelių apsukų gręžtuvą su maišikliu.

Dažų skiedimas

Dažant pirmu sluoksniu, vadinamu gruntavimo, struktūrinius tinkus, dažus būtina atskiesti
įpilant ne daugiau kaip 0,4 l vandens 10 l dažų pakuotei. Skiedimo santykis turi būti
vienodas visam dažomam paviršiui. Paskutinis sluoksnis tepamas nepraskiestais dažais.

Dažymas

Dažai tepami plonu vientisu sluoksniu ant paruošto ir sendinto pagrindo. Dažymui galima
naudoti teptuką, volelį arba purškiamąjį prietaisą. Dažus galima tepti vieną ar du kartus,
priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo ir faktūros Pirmajai gruntinio sluoksnio dangai
ant struktūrinio tinko paviršių rekomenduojama naudoti nurodytu santykiu praskiestus
dažus. Antras sluoksnis dengiamas skersai pirmojo, šiam visiškai išdžiūvus, t.y. ne ankščiau kaip po 6 val., vienam dažų sluoksniu išlaikant vieną tepimo kryptį. Iš anksto būtina
suplanuoti technologines pertraukas, pvz., pastato sienų sujungimo vietose, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų suėjimo vietose ir t.t. Dažyti reikia be pertrūkių, nuosekliai ir
nesustojant, taikant „šlapias su šlapiu” technologiją. Dažų išdžiūvimo laikas, priklausomai
nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės apytikriai 2 - 6 val.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos dažant 1 sluoksniu ant lygaus paviršiaus yra 1 dažų
litras / 7 m2. Rekomenduojama tiksliai nustatyti dažų sąnaudas remiantis
atliktu bandymu, ypač kai dažai atskiesti.
Sąnaudos ant tinkuotų paviršių:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL tinkas – apie 1 l dažų 4,0 m2
paviršiui;
− ATLAS CERMIT N ir R tinkas – apie 1 l dažų 4,5 m2 paviršiui;
− ATLAS TINKO SKIEDINYS – apie 1 l dažų 7,0 - 8,0 m2 paviršiui.

z Svarbi papildoma informacija
• Dažomą paviršių apsaugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių
kritulių tiek dažymo, tiek ir džiūvimo metu.
• Kad viena spalva nudažytas paviršius nebūtų skirtingų atspalvių, reikia
naudoti tos pačios pagaminimo datos dažus.
• Dažymo metu natūraliai, nežymiai susilygina pagrindo faktūra. Dažant
paviršius, kurių faktūra ir techniniai parametrai labai skirtingi, galimas
atspalvio nevienodumas.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti
patekimo į aplinką.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Dažus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti
nuo peršildymo. Dažų tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių
nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 10 l.
Paletė: 330 l kibirai po 10 l.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.20
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ATLAS ARKOL S
silikatiniai dažai fasadams
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• puikios dengimo savybės, matinė struktūra
• atspindi mineralinį pagrindo pobūdį
• didelis garų pralaidumas
• naujai užtinkuotiems paviršiams dažyti
• fasadams apsaugoti ir dekoruoti

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

O
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ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sutrumpina technologinį ciklą – dažais galima dažyti mineralinius tinkus jau
trečią dieną nuo tinkavimo – ant mineralinio tinko nesudaro dažams būdingos
membranos, tačiau:
− chemiškai jungdamasis su tinku silikatinimo metu, saugo paviršių nuo dėmių ir
apnašų atsiradimo,
− nekliudo anglies dioksidui patekti į tinką, leidžia jam laisvai džiūti ir susirišti, nestabdo
cemento karbonatizacijos proceso.
Rekomenduojami pastatų fasadams, kuriems reikalingas atsparumas nuo atmosferos poveikio - dažai yra atsparūs agresyvioms grunte ir aplinkoje esančioms medžiagoms;
dekoratyviajam ir apsauginiam dažymui.
Dažais galima renovuoti silikatiniais dažais nudažytus paviršius.

ATLAS ARKOL S dažai gaminami kalio vandens stiklo bei aukštos kokybės
užpildų ir cheminių priemonių pagrindu.
ATLAS ARKOL S išorės mūro dažai: maksimalus lakiųjų organinių junginių
(LOJ) kiekis produkte 22,29 g / l, leistinas LOJ kiekis 40 g/l.

Dažomo pagrindo tipai – nedažyti cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai
mineraliniai tinkai, netinkuoto betono sienos, plytiniai mūrai, blokelių, tuščiavidurių
keraminių blokų, akytų arba silikatinių blokų sienos.
Dažomų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs ir daugiabučiai namai, pramoninės,
viešosios ir ūkinės paskirties pastatai.

Tankis

apie1,5 kg/dm3

Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531)

1

Sd

< 0,14 m

Dažų ir pagrindo paruošimo bei aplinkos
temperatūra dažymo metu

nuo +5°C iki +25°C

Naujo sluoksnio dažymas

po mažd. 6 val.

Džiūvimo laikas

nuo 2 iki 6 val.

ATLAS ARKOL S dažų parametrai pagal EN 1062-1:2004.

z Savybės
Pasižymi dideliu pralaidumu garams – užtikrina laisvą vandens garų ir drėgmės judėjimą
per nudažytą pagrindą.
Sustiprina dažomus mineralinius tinkus – įsiskverbia į jų struktūrą.
Prieinami 352 spalvose – kurios parodytos NAUJOJE ATLAS SPALVŲ PALETĖJE.
Pasižymi geromis dengimo savybėmis - idealiai atspindi pagrindo faktūrą.
Apsaugoti sistema MYKO BARIERA - sudėtyje turi biocidų, kurie riboja grybelių ir
dumblių vystymąsi dažų paviršiuje.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0 °C) ir esant didelei drėgmei (iki
maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO.
Sudaro lygią ir matinę dangą – be klosčių, įtrūkimų ir blizgesio.
Hidrofobiniai dažai – apsaugo dažomą pagrindą nuo išorinės drėgmės.

Blizgesys G

G3– matinis

Dangos storis E

E3 – 100 < E < 200 µm

Grūdėtumas

S1 – smulkus < 100 µm

Vandens garų pralaidumo koeficientas, V

didelis
V1 > 150 [g/m2d]

Vandens pralaidumas, W

mažas
W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]

z Techniniai reikalavimai
Vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos elementų:
− ATLAS – ETA 06/0081, B atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z,
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Turi Radiacinės higienos sertifikatą.
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z Dažymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi būti
nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, vaškas
ir tepalai. Seni, silpnai besilaikantys dažai ar kiti sluoksniai, o taip pat dispersinių dažų
sluoksniai turi būti rūpestingai pašalinti, nelygumai ir įtrūkimai išlyginti ir užglaistyti.
Pagrindą būtina užgruntuoti silikatine priemone ATLAS ARKOL SX, kuri stiprina pagrindą
ir mažina jo sugeriamumą.
Tinką galima uždažyti, jam išdžiūvus, ne anksčiau nei:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL mineralinis tinkas – po 48 val.,
− ATLAS TINKO SKIEDINYS – po 72 val.

Dažų paruošimas

Dažai pristatomi tinkamos naudoti būklės. Atidarius kibirėlį, dažai išmaišomi iki vienalytės
konsistencijos.

Dažų skiedimas

Dažant pirmu sluoksniu dažus galima skiesti, ypač jei pagrindo ar aplinkos temperatūra
artėja prie nurodytos maksimalios (+25°C). Skiedžiama gruntu ATLAS ARKOL SX maks.
7 % tūrio santykiu). Į 10 l pakuotę galima įpilti ne daugiau kaip 0,7 l preparato. Skiedimo
santykis turi būti vienodas visam dažomam paviršiui. Paskutinis sluoksnis tepamas
nepraskiestais dažais.

Dažymas

Paruoštas ir užgruntuotas pagrindas dažomas plonu vientisu sluoksniu. Dažus galima tepti
voleliu, teptuku ar purškiant, vieną ar du kartus, priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo ir
faktūros Iš anksto būtina suplanuoti technologines pertraukas, pvz., pastato sienų sujungimo vietose, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų suėjimo vietose ir t.t. Vienas suplanuotas
paviršius dažomas nuosekliai „šlapias su šlapiu” technologija be jokių pertrūkių. Negalima
dažyti jau iš dalies išdžiūvusių dažų sluoksnių. Dažų išdžiūvimo laikas, priklausomai nuo
pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės apytikriai 2 - 6 val.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos dažant 1 sluoksniu ant lygaus paviršiaus yra 1 dažų
litras / 5 m2. Rekomenduojama tiksliai nustatyti dažų sąnaudas remiantis
atliktu bandymu, ypač kai dažai atskiesti.
Sąnaudos ant tinkuotų paviršių:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL tinkas – apie 1 l dažų 3,5 - 4,5 m2
paviršiui;
− ATLAS TINKO SKIEDINYS – apie 1 l dažų 5,0 m2 paviršiui.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš dažymą būtina kruopščiai apsaugoti visus netoliese esančius
elementus: langų ir durų rėmus, stiklus, metalinius ir kitokius apdailos
elementus, nes išdžiūvusį silikatinių dažų sluoksnį sunku pašalinti be
pagrindo pažeidimo rizikos.
• Dažomą paviršių apsaugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių
kritulių tiek dažymo, tiek ir džiūvimo metu.
• Kad viena spalva nudažytas paviršius nebūtų skirtingų atspalvių, reikia
naudoti tos pačios pagaminimo datos dažus.
• Dažymo metu natūraliai, nežymiai susilygina pagrindo faktūra. Dažant
paviršius, kurių faktūra ir techniniai parametrai labai skirtingi, galimas
atspalvio nevienodumas.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Produkto sudėtyje yra skysto stiklo, kuris agresyviai veikia metalus,
stiklą ir medieną. Saugoti nuo vaikų! Neigiamas poveikis vandens
organizmams. Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens
aplinkoje. Neišleisti į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Atsižvelgiant į preparato šarminį
pH, tiesioginis arba ilgesnis kontaktas su produktu gali sukelti akių
arba odos sudirginimą bei metalų koroziją. Elgtis pagal Techninės
charakteristikos nurodymus.
• Dažus gabenti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje aplinkoje. Saugoti nuo drėgmės. Dažų tinkamumo vartoti terminas yra 12
mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 10 l.
Paletė: 330 kg kibirai po 10 l.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.20

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S

169

FASADINIAI DAŽAI

ATLAS ARKOL SX
gruntas silikatiniams dažams
• sugeriantiems pagrindams
• padidina sukibimą
• sustiprina pagrindą
• greitai džiūvantys ir efektyvūs

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gruntuoja pagrindus silikatiniams dažams - pvz. ATLAS ARKOL S – leidžia išlaikyti
nepaprastą dažų sukibimą su pagrindu, pralaidumą garams ir t.t.
Gruntuoja pagrindus prieš tinko restauravimą - pagrindui išlyginti prieš tepant
silikatinius dažus ar tinkus pvz. ATLAS SILKAT.
Leidžia skiesti silikatinius dažus ATLAS ARKOL S - naudojant dažus gruntavimui.

Silikatinis gruntavimo preparatas ATLAS ARKOL SX gaminamas kalio
vandens stiklo pagrindu.
Gruntavimo dažai ATLAS ARKOL SX: maksimalus lakiųjų organinių junginių
(LOJ) kiekis produkte 7,39 g / l, leistinas LOJ kiekis 30 g/l.

Dažomo pagrindo tipai – cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai mineraliniai
tinkai, netinkuoto betono sienos, plytiniai mūrai, blokelių, tuščiavidurių keraminių
blokų, silikatinių blokų sienos.

z Savybės
Sustiprina pagrindą ir sumažina jo sugeriamumą.
Padidina silikatinių dažų ATLAS ARKOL S sukibimą.
Išdžiūvę sudaro skaidrų sluoksnį.

Preparato tankis

apie 1,1 kg/dm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +30°C

Džiūvimo laikas

apie 30 minučių

Antrojo sluoksnio tepimas

po mažd. 4 val.

Dažymas

po mažd. 4 val.

z Techniniai reikalavimai
Vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos elementų:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− |ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004,
Atitikties sertifikatas Nr. ITB-374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004,
Atitikties sertifikatas Nr. ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004,
Atitikties sertifikatas Nr. ITB-0882/W.
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z,
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004.
– ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Turi Radiacinės higienos sertifikatą.
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z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi būti
nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, vaškas
ir tepalai. Seni, silpnai besilaikantys dažai ar kiti sluoksniai, o taip pat dispersinių dažų
sluoksniai turi būti rūpestingai pašalinti, nelygumai ir įtrūkimai išlyginti ir užglaistyti.

Preparato paruošimas

Preparatas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo skiesti nei maišyti su kitomis
medžiagomis.

Silikatinių dažų atskiedimas

Į silikatinius dažus ATLAS ARKOL S galima įpilti maks. 7% preparato tūrio santykiu. Į 10 l
pakuotę galima įpilti ne daugiau kaip 0,7 l preparato. Skiesti galima tik pirmajai sluoksnio
dangai skirtus dažus. Negalima skiesti baigiamajam sluoksniui skirtų dažų.

Gruntavimas

Preparatas tepamas voleliu arba teptuku plonu vientisu sluoksniu. Labai sugeriančius paviršius patartina gruntuoti du kartus, antrąjį sluoksnį tepant skersai pirmojo. Antrasis preparato
sluoksnis tepamas praėjus ne mažiau 4 val. nuo pirmojo gruntavimo. Silikatinio gruntavimo
preparato ATLAS ARKOL SX džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės ir yra apie 30 min. Dažant silikatiniais dažais pagrindas gruntuojamas
min. 4 val. prieš dažymą.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos 0,2 kg preparato/ 1 m2. Sąnaudos labai priklauso
nuo pagrindo sugeriamumo.

z Svarbi papildoma informacija
• Prieš dažymą būtina kruopščiai apsaugoti visus netoliese esančius
elementus: langų ir durų rėmus, stiklus, metalinius ir kitokius apdailos
elementus, nes išdžiūvusį gruntavimo preparato ir silikatinių dažų
sluoksnius sunku pašalinti be pagrindo pažeidimo rizikos.
• Dažomą paviršių apsaugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių
kritulių tiek dažymo, tiek dažų ir preparato džiūvimo metu.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Produkto sudėtyje yra skysto stiklo, kuris agresyviai veikia metalus,
stiklą ir medieną. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nuplauti gausiai
vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos
nurodymus.
• Preparatą laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje aplinkoje,
pliusinėje temperatūroje. Saugoti nuo peršildymo. Preparato tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos
pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 5 kg.
Paletė: 540 kg induose po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.25

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S

171

FASADINIAI DAŽAI

ATLAS ARKOL N
silikoniniai dažai fasadams
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• puikios dengimo savybės ir efektyvumas
• atsparūs nešvarumams
• pasižymi savaiminiu nusivalymu
• hidrofobiniai ir garams pralaidūs
• fasadams apsaugoti ir dekoruoti

M

O
MYKR
AS
BARJE
A ĮGERTIS
AŽ

TURTINGA
S PA LV Ų
PA L E T Ė

IŲ
LAŠELAS
EFEKT

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Skirti dažyti paviršius, kuriems reikalingas atsparumas atmosferiniams krituliams
ir nešvarumams – hidrofobiniai – pasižymi labai mažu sugeriamumu, todėl saugo (pvz.
sieną arba čerpes) nuo pernelyg intensyvios drėgmės ir nešvarumų.
Idealūs senoviniams objektams dažyti.
Skirti dažyti paviršius, ant kurių susidaro nešvarumai ir aukštos eksploatacinės
apkrovos – dėl didelio atsparumo trynimui ir mažo sugeriamumo idealiai tinka šioms
vietoms: mokyklų, parduotuvių, sporto objektų, išilgai susisiekimo kelių esančių objektų
fasadai, laiptinėse, koridoriuose ir t.t.
Skirti paviršiams, ant kurių susidaro didelės šiluminės apkrovos – dėl didelio
lankstumo ir atsparumo skilinėjimui ir supleišėjimui puikiai kompensuoja įtempimus,
atsiradusius dėl žemiau esančių sluoksnių terminio išsiplėtimo, pvz. intensyvios saulės
šviesos veikiami fasadai
Tinka apsauginiam ir dekoratyviajam dažymui.

Dažai ATLAS ARKOL N gaminami specialiai parinktos silicio organinės
dispersijos pagrindu.
ATLAS ARKOL N išorės mūro dažai: maksimalus lakiųjų organinių junginių
(LOJ) kiekis produkte 35,72 g / l, leistinas LOJ kiekis 40 g/l.

Dažomo pagrindo tipai – cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai mineraliniai,
dispersiniai, gipso tinkai, lygūs gipso paviršiai, gipso kartono plokštės, netinkuoto
betono sienos, plytiniai mūrai, blokelių, tuščiavidurių keraminių blokų, silikatinių
blokų sienos.
Dažomų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs ir daugiabučiai namai, pramoninės,
viešosios ir ūkinės paskirties pastatai.

z Savybės
Pasižymi savaiminiu nusivalymu - smulkūs nešvarumai ir dulkės išplaunami kai lyja.
Pasižymi dideliu pralaidumu garams - sudaro mikroporinę struktūrą, dėl ko užtikrina
laisvą vandens garų ir drėgmės judėjimą per nudažytą pagrindą.
Pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis - atsparūs dūlėjimui, atmosferos
krituliams ir neigiamą įtaką turintiems pagrindo ir natūralios aplinkos elementams.
Pasižymi geru dengiamumu.
HIDROFOBINIS EFEKTAS – maksimaliai sumažintas vandens įgeriamumas: dėl hidrofobinių molekulių, silikoninių ir siloksaninių polimerų derinio, danga įgauna hidrofobinių
savybių ir vanduo negali įsigerti į sieną.
Apsaugoti sistema MYKO BARIERA - sudėtyje turi biocidų, kurie riboja grybelių ir
dumblių vystymąsi dažų paviršiuje.
Tinka naudojimui žemosiose temperatūrose (iki 0 °C) ir esant didelei drėgmei (iki
maždaug 80%) – pridėjus preparatą ATLAS ESKIMO.
Sudaro lygią ir matinę dangą - be klosčių, įtrūkimų ir blizgesio.
Spalvų patvarumas - šiuolaikinių pigmentų ir užpildų naudojimas leidžia laisvai komponuoti fasadų spalvas ir išsaugoti nepakitusią išvaizdą daugybę metų.
695 spalvos – NAUJA ATLAS SPALVŲ PALETĖ atitinka silikoninio tinko SILKON spalvas.

Tankis

apie1,45 kg/dm3

Sukibimo laipsnis (pagal PN-80/C-81531)

1

Sd

< 0,14 m

Dažų paruošimo, pagrindo
temperatūra dažymo metu

bei

aplinkos

nuo +5°C iki +25°C

Naujo sluoksnio dažymas

po mažd. 6 val.

Džiūvimo laikas

nuo 2 iki 6 val.

ATLAS ARKOL N dažų parametrai pagal EN 1062-1:2004.
Blizgesys G

G3– matinis

Dangos storis E

E3 – 100 < E < 200 µm

Grūdėtumas

S1 – smulkus < 100 µm

Vandens garų pralaidumo koeficientas, V

didelis
V1 >150 [g/m2d]

Vandens pralaidumas, W

mažas
W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]

z Techniniai reikalavimai
Vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos elementų:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z,
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004.
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Turi Valstybinio higienos instituto sertifikatą ir Radiacinės higienos
sertifikatą.
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z Dažymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi būti nuvalyti
sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, vaškas ir tepalai. Taip pat
reikia pašalinti senų dažų likučius ir kitus silpnai besilaikančius sluoksnius. Smulkius pažeidimus
(pvz., įtrūkius arba ištrupėjusias vietas) užtaisyti ir užglaistyti. Stipriai drėgmę sugeriančius
pagrindus užgruntuoti gruntavimo emulsija ATLAS ARKOL NX arba ATLAS SILSTOP (liečia
pagrindus, kurių atskiri sluoksniai yra atsparūs organinių tirpiklių poveikiui).
Tinką galima uždažyti, jam visiškai išdžiūvus, ne anksčiau nei:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL mineralinis tinkas ir ATLAS TINKO SKIEDINYS – po
2 ÷ 4 savaičių,
− ATLAS CERMIT N ir R akrilinis tinkas – po 7 dienų.

Dažų paruošimas

Dažai pristatomi tinkamos naudoti būklės. Negalima jų maišyti su kitomis medžiagomis.
Prieš naudojant dažus reikia kruopščiai išmaišyti, kol gaunama vienalytė masė. Geriausiai
tai atlikti mechaniniu būdu, naudojant nedidelių apsukų gręžtuvą su maišikliu.

Dažų skiedimas

Pirmam dažymui į dažus galima įpilti maks. 2% švaraus vandens (viena 200 ml stiklinė
10 litrų dažų pakuotei). Skiedimo santykis turi būti vienodas visam dažomam paviršiui.
Paskutinis sluoksnis tepamas nepraskiestais dažais.

Dažymas

Dažai tepami plonu vientisu sluoksniu ne ankščiau kaip praėjus 6 val. nuo pagrindo
gruntavimo. Dažymui galima naudoti teptuką, volelį arba purškiamąjį prietaisą. Dažus
galima tepti vieną ar du kartus (rekomenduojama), priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo ir faktūros Pirmajai gruntinio sluoksnio dangai ant struktūrinio tinko paviršių
rekomenduojama naudoti nurodytu santykiu praskiestus dažus. Antras sluoksnis dengiamas skersai pirmojo, šiam visiškai išdžiūvus, t.y. ne ankščiau kaip po 6 val., vienam
dažų sluoksniui išlaikant vieną tepimo kryptį. Iš anksto būtina suplanuoti technologines
pertraukas, pvz., pastato sienų sujungimo vietose, po nutekamaisiais vamzdžiais, spalvų
suėjimo vietose ir t.t. Dažyti reikia be pertrūkių, nuosekliai ir nesustojant, taikant „šlapias
su šlapiu” technologiją. Dažų išdžiūvimo laikas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros
ir santykinės oro drėgmės yra 2-6 val. Šis laikas priklauso taip pat nuo naudojamų dažų
spalvos intensyvumo.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos dažant 1 sluoksniu ant lygaus paviršiaus yra 1 dažų
litras / 7 m2. Rekomenduojama tiksliai nustatyti dažų sąnaudas remiantis
atliktu bandymu, ypač kai dažai atskiesti.
Sąnaudos ant tinkuotų paviršių:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL tinkas – apie 1 l dažų 4,0 m2
paviršiui;
− ATLAS CERMIT N ir R tinkas – apie 1 l dažų 4,5 m2 paviršiui;
− ATLAS TINKO SKIEDINYS – apie 1 l dažų 7,0 - 8,0 m2 paviršiui.

z Svarbi papildoma informacija
• Dažomą paviršių apsaugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių
kritulių tiek dažymo, tiek ir džiūvimo metu.
• Kad viena spalva nudažytas paviršius nebūtų skirtingų atspalvių, reikia
naudoti tos pačios pagaminimo datos dažus.
• Dažymo metu natūraliai, nežymiai susilygina pagrindo faktūra. Dažant
paviršius, kurių faktūra ir techniniai parametrai labai skirtingi, galimas
atspalvio nevienodumas.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Saugoti nuo vaikų. Neigiamas poveikis vandens organizmams.
• Gali sukelti ilgalaikius, neigiamus pokyčius vandens aplinkoje. Neišleisti
į kanalizaciją, atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti
patekimo į aplinką.
• Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Dažus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje virš +5 °C (geriausiai ant palečių)
Saugoti nuo peršildymo.
• Dažų tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 10 l.
Paletė: 330 l kibirai po 10 l.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.20
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ATLAS ARKOL NX
gruntas silikoniniams dažams
• sugeriantiems pagrindams
• padidina sukibimą
• sustiprina pagrindą
• greitai džiūvantys ir efektyvūs

Net penki Europos techniniai patvirtinimai
ATLAS šiltinimo sistemoms

ATLAS ŠILTINIMO SISTEMOS ELEMENTAS
TINKLELIO
TVIRTINIMAS NARDINIMAS

PAGRINDO
GRUNTAVIMAS

TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gruntuoja pagrindus silikoniniams dažams - pvz. ARKOL N, FASTEL NOVA – leidžia
išlaikyti nepaprastą dažų sukibimą su pagrindu, pralaidumą garams ir t.t.

ATLAS ARKOL NX gaminami specialiai parinktos silicio organinės
dispersijos pagrindu.
Gruntavimo dažai ATLAS ARKOL NX: maksimalus lakiųjų organinių junginių
(LOJ) kiekis produkte 19,93 g / l, leistinas LOJ kiekis 30 g/l

Dažomo pagrindo tipai – cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai mineraliniai,
dispersiniai, gipso tinkai, lygūs gipso paviršiai, gipso kartono plokštės, netinkuoto
betono sienos, plytiniai mūrai, blokelių, tuščiavidurių keraminių blokų, silikatinių
blokų sienos.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +30°C

z Savybės

Džiūvimo laikas

apie 30 minučių

Sustiprina pagrindą ir sumažina jo sugeriamumą.
Padidina silikoninių dažų ARKOL N ir FASTEL NOVA sukibimą.
Išdžiūvęs preparato sluoksnis yra permatomas.

Antrojo sluoksnio tepimas

po mažd. 4 val.

Dažymas

po mažd. 4 val.

z Techniniai reikalavimai
Vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos elementų:
− ATLAS – ETA 06/0081, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0021
− ATLAS ROKER – ETA 06/0173, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD0036
− ATLAS XPS – ETA 07/0316, EB atitikties sertifikatas 1488-CPD-0075
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004, Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004, Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2011 Sertifikatas Nr ITB-0222/Z,
Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatas ITB-0222/Z
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z
Turi Valstybinio higienos instituto sertifikatą ir Radiacinės higienos
sertifikatą.
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z Dažymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus ir nešantysis, t.y. atitinkamai tvirtas, nuo jo turi būti
nuvalyti sluoksniai, mažinantys sukibimą su pagrindu ypač dulkės, nešvarumai, vaškas ir
tepalai. Taip pat reikia pašalinti senų dažų likučius ir kitus silpnai besilaikančius sluoksnius.
Smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkius arba ištrupėjusias vietas) užtaisyti ir užglaistyti.

Preparato paruošimas

Preparatas pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo skiesti nei maišyti su kitomis
medžiagomis.

Gruntavimas

Preparatas tepamas voleliu arba teptuku plonu vientisu sluoksniu. Labai sugeriančius
paviršius patartina gruntuoti du kartus, antrąjį sluoksnį tepant skersai pirmojo. Antrasis
preparato sluoksnis tepamas praėjus ne mažiau 4 val. nuo pirmojo gruntavimo. Preparato
išdžiūvimo laikas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros ir santykinės oro drėgmės
apytikriai 30 min. Dažant silikoniniais dažais pagrindas gruntuojamas min. 4 val. prieš
dažymą.

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 0,2 kg mišinio / 1 m2. Sąnaudos labai priklauso
nuo pagrindo sugeriamumo. Tikslią sąnaudos vertę nustatyti rekomenduojama atlikti bandymą.

z Svarbi papildoma informacija
• Dažomą paviršių apsaugoti nuo saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių
kritulių tiek dažymo, tiek ir džiūvimo metu.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nuplauti gausiai vandeniu ir kreiptis
į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Preparatą gabenti ir laikyti originaliose, sandariai uždarytose pakuotėse,
temperatūroje virš +5 °C.
• Saugoti nuo peršildymo. Preparato tinkamumo vartoti terminas yra 12
mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 5 kg.
Paletė 540 kg induose po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka
galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.25
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ATLAS FASTEL NOVA
naujiena
hibridiniai dažai, pagaminti taikant nanotechnologiją
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TINKAVIMAS

DAŽYMAS

z Dažai, pagaminti taikant nanotechnologiją

z Techniniai duomenys

Sudaro atsparų nešvarumams paviršių: dažų danga nepaprastai kompaktiška ir lygi,
todėl ant jos nusėdančios smulkios purvo dalelės, dumbliai ir grybelių sporos su ja
nesukimba, bei lengvai pašalinami lietaus ar vėjo.
Du viename – pirmasis dažų sluoksnis nugruntuoja pagrindą – molekulinė nanostruktūra leidžia sėkmingiau įsiskverbti į pagrindą ir sumažinti dažų sugeriamumą bei
padidinti jų sukibimą nenaudojant gruntavimo priemonių (naujai tinkuotiems paviršiams).
Apsaugo pagrindą nuo nešvarumų.
Pasižymi puikiomis dengiamosiomis savybėmis – molekulinė nanostruktūra kartu su
aukštos kokybės titano dioksidu užtikrina ypač kruopštų pagrindo padengimą.

ATLAS FASTEL NOVA dažai gaminami specialiai atrinktų polimerų dispersijos bei aukštos kokybės užpildų ir pigmentų pagrindu.
ATLAS FASTEL NOVA išorės mūro dažai: maksimalus lakiųjų organinių
junginių (LOJ) kiekis produkte ≤ 39,9 g/l (leistinas LOJ kiekis 40 g/l).

z Paskirtis
Rekomenduojami naujai tinkuotiems paviršiams – siena nutinkuota plonasluoksniu
mineraliniu tinku dažyti galima jau po 5 dienų.
Galima naudoti dekoratyvaus ir apsauginio dažymo darbams.
Dažomo pagrindo tipai – cemento, cemento ir kalkių, plonasluoksniai mineraliniai,
dispersiniai, gipso tinkai, lygūs gipso paviršiai, gipso kartono plokštės, netinkuoto
betono sienos, plytiniai mūrai, tuščiavidurių keraminių blokų, akyto betono, silikatinių
blokų sienos.
Dažomų pastatų tipai – gyvenamieji individualūs ir daugiabučiai namai, pramoninės,
viešosios ir ūkinės paskirties pastatai.

z Savybės
Hibridiniai dažai – rišamosios medžiagos leidžia sujungti silikatinių ir dispersinių
dažų privalumus: didelį elastingumą, puikų garo pralaidumą, mažą sugeriamumą bei
atsparumą trynimui.
Pralaidūs garams – sudaro mikroporinę struktūrą, užtikrinančią laisvą vandens garų
judėjimą.
Elastingi – atsparūs įtrūkiams ir įbrėžimams, kompensuoja po dažų danga esančių
sluoksnių skirtingų terminio plėtimosi savybių sukeliamą įtempimą, tinka didelių temperatūros ir eksploatacinių apkrovų veikiamiems paviršiams.
Dekoratyvi ir apsauginė danga.
HIDROFOBINIS EFEKTAS – maksimaliai sumažintas vandens įgeriamumas: dėl hidrofobinių molekulių, silikoninių ir siloksaninių polimerų derinio, danga įgauna hidrofobinių
savybių ir vanduo negali įsigerti į sieną.
MYKO BARJERO apsauga – biocidinės priemonės riboja grybelių ir dumblių vystymąsi
dažų paviršiuje.
Sumažina išlaidas pastoliams, nes sutrumpėja laikas tarp sienos padengimo mineraliniu
tinku ir dažymo.
Puikūs eksploatavimo parametrai – atsparūs dūlėjimui, kintamų atmosferos sąlygų
poveikiui, neigiamą įtaką turintiems pagrindo ir natūralios aplinkos elementams bei UV
spinduliams.
UV spinduliams. Gali būti naudojami žemų temperatūrų (iki 0 °C) ir padidėjusios
drėgmės (iki preparatą. 80%) sąlygomis – naudojant ATLAS ESKIMO .
Spalvų patvarumas – šiuolaikinių pigmentų ir užpildų naudojimas leidžia laisvai komponuoti fasadų spalvas ir išsaugoti nepakitusią išvaizdą daugybę metų.
695 spalvos – NAUJA ATLAS SPALVŲ PALETĖ atitinka silikoninio tinko SILIKON spalvas.
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Tankis

apie1,4 kg / dm3

Sd

< 0,14 m

Dažų paruošimo, pagrindo bei aplinkos
temperatūra dažymo metu

nuo +5°C iki +30°C

Naujo sluoksnio dažymas

po mažd. 6 val.

Džiūvimo laikas

nuo 2 iki 6 val.

ATLAS FASTEL NOVA dažų parametrai pagal EN 1062-1:2004.
Blizgesys G

G3 – matinis

Dangos storis E

E3 – 100 < E < 200 µm

Grūdėtumas

S1 – smulkus < 100 µm

Vandens garų pralaidumo koeficientas, V

vidutinis
15 < V2 < 150 [g/m2d]

Vandens pralaidumas, W

mažas
W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]

z Techniniai reikalavimai
Vienas iš išorinių sienų apšiltinimo izoliacijos sistemos elementų:
− ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004 Atitikties sertifikatas Nr. ITB374/W
− ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004 Atitikties sertifikatas Nr.
ITB-373/W
− ATLAS HOTER – AT-15-6502/2004 Atitikties sertifikatas Nr. ITB0882/W.
− ATLAS ROKER – AT-15-2930/2004
− ATLAS ROKER G - AT-15-7314/2011 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0222/Z
− ATLAS RENOTER - AT-15-8477/2010 Sertifikatas ZKP Nr ITB-0456/Z

FASADINIAI DAŽAI

z Dažymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas ir patvarus, t. y. atitinkamai tvirtas, būtina pašalinti sukibimą
susilpninti galinčius sluoksnius, tokius kaip druskų dėmės, dulkės, purvas ir riebalai. Taip pat
reikia pašalinti senų dažų likučius, o smulkius pažeidimus (pvz., įtrūkius arba ištrupėjusias
vietas) užtaisyti ir užglaistyti. Mažai sugeriantys pagrindai bei šviežias plonasluoksnis tinkas
nereikalauja papildomo gruntavimo. Seną tinką bei kitus stipriai drėgmę sugeriančius
pagrindus reikia užgruntuoti ATLAS ARKOL NX.
Taisytas tinko vietas galima uždažyti, kai jos visiškai išdžiūsta, ne anksčiau nei:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL mineralinis tinkas – po 5 dienų;
− ATLAS CERMIT N ir R akrilinis tinkas – po 7 dienų;
− įprastas tinkas – po 2–4 savaičių.

Dažų paruošimas

Dažai pristatomi tinkamos naudoti būklės. Prieš naudojant dažus reikia kruopščiai
išmaišyti, kol gaunama vienalytė masė. Geriausiai tam tinka nedidelių apsukų gręžtuvas
su maišikliu. Dažų negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

Dažų skiedimas

Dažant pirmu sluoksniu, ypač ryškios faktūros pagrindus, pvz., plonasluoksnį tinką, galima
įpilti ne daugiau kaip 2 % švaraus vandens (viena 200 ml stiklinė 10 l dažų pakuotei).
Skiedimo santykis turi būti vienodas visam dažomam paviršiui. Paskutinis sluoksnis
tepamas nepraskiestais dažais.

Dažymas

Dažai tepami plonu vientisu sluoksniu, galima naudoti teptuką, volelį arba purškiamąjį
prietaisą (aerografo). Pirmajai gruntinio sluoksnio dangai ant struktūrinio tinko paviršių
rekomenduojama naudoti nurodytu santykiu praskiestus dažus. Kitą sluoksnį reikia tepti
skersai pirmesniojo ir ne anksčiau negu po 6 valandų. Iš anksto būtina suplanuoti technologines pertraukas, pvz., pastato sienų sujungimo vietose, po nutekamaisiais vamzdžiais,
spalvų suėjimo vietose. Dažyti reikia be pertrūkių, nuosekliai ir nesustojant, taikant „šlapias
su šlapiu” technologiją. Dažų išdžiūvimo laikas, priklausomai nuo pagrindo, temperatūros
ir santykinės oro drėgmės yra 2-6 val. Taip pat svarbu dažų spalvos intensyvumas.

z Sunaudojimas
Sąnaudos be kita ko, priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir dažomo
paviršiaus faktūros, todėl rekomenduojama tikslias sąnaudas nustatyti
remiantis atliktu bandymu.
Sąnaudos priklausomai nuo tinko tipo:
− ATLAS CERMIT SN, DR ir SN-MAL tinkas – apie 1 l dažų 4,0 m2
paviršiui;
− ATLAS CERMIT N ir R tinkas – apie 1 l dažų 4,5 m2 paviršiui;
− ATLAS TINKO SKIEDINYS – apie 1 l dažų 7,0 - 8,0 m2 paviršiui.

z Svarbi papildoma informacija
• Dažymo darbai negali būti atliekami didelės drėgmės ir žemų
temperatūrų (žemiau + 5 °C) sąlygomis (išskyrus atvejus kai naudojamas ATLAS ESKIMO – iki 0 °C). Dažomą paviršių apsaugoti nuo
saulės spindulių, vėjo ir atmosferinių kritulių tiek dažymo, tiek ir
džiūvimo metu. Nepalankaus oro atveju gali reikėti trečio sluoksnio
suvienodinti paviršių.
• Fasadas turi būti apsaugotas apsauginiu tinklu – nuo pačios tinkavimo pradžios iki praeis 24 valandos nuo dažymo pabaigos. Šviežias
mineralinis tinkas palankiomis sąlygomis (temperatūra didesnė nei
+ 5 °C, drėgmė žemesnė nei 65 %) sukietėja mažiausiai per 5 dienas.
Nepalankiomis sąlygomis šis laikas prasitęsia.
• Dažant senus tinkus, pasibaigus lietui reikia palaukti mažiausiai 48
val. kad išdžiūtų (kuo didesnė oro drėgmė, tuo šis laikas turi būti
ilgesnis).
• Nesilaikant gamintojo reikalavimų ruošiant pagrindą, naudojant dažus
ir rūpinantis fasadų apsauga, galimi nepageidaujami reiškiniai, tokie
kaip atsirandančios druskų dėmės ir spalvų netolygumai.
• Nudažyto paviršiaus spalvos tolygumas labai priklauso nuo pagrindo
išdžiūvimo.
• Kad viena spalva nudažytas paviršius nebūtų skirtingų atspalvių, reikia
naudoti tos pačios pagaminimo datos dažus.
• Dažymo metu natūraliai, nežymiai susilygina pagrindo faktūra. Dažant
paviršius, kurių faktūra ir techniniai parametrai labai skirtingi, galimas
atspalvio nevienodumas.
• Įrankius reikia plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. Neleisti
dažams išdžiūti ant įrankių.
• Saugoti nuo vaikų. Kenksmingi vandens organizmams.
• Gali sukelti nepalankius ilgalaikius vandens ekosistemų pakitimus.
Neišleisti į kanalizaciją, produktą ir pakuotę šalinti saugiu būdu. Vengti
patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
ATLAS FASTEL NOVA silikoniniai dažai klasifikuojami kaip
• Kenksmingi kvėpavimo takams, ilgai veikdami sukelia rimtą pavojų
sveikatai. Dažai yra pastos pavidalo (vandens emulsija), todėl nesukelia
dulkių įkvėpimo pavojaus. Remiantis 2003 m. rugsėjo 2 d. Sveikatos
ministro potvarkio 15 straipsniu (Įstatymų dienraštis – Dz.U. Nr. 173, poz.
1679 su vėlesniais pakeitimais) bei Cheminių medžiagų ir preparatų
biuro nuomone preparatą atsisakyta ženklinti.
• Dažus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose sausoje
aplinkoje, esant ne žemesnei kaip + 5 °C temperatūrai (geriausiai ant
palečių. Saugoti nuo peršildymo.
• Tinkami naudoti 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai kibirai: 10 l.
Paletė: 330 l kibirai po 10 l.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.20
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ATLAS GIPS RAPID
paruoštas naudoti polimerinis glaistas
• paruoštas naudoti
• sluoksnio storis iki 3 mm
• optimaliai suderintas tvirtumas
• rankiniam ir mechaniniam tepimui
• sniego baltumas
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Glaistymas - ant sienų ir lubų paviršių, patalpų viduje.
Pritaikytas rankiniam ar mechaniniam tepimui.

ATLAS GIPS RAPID pagamintas iš dervos rišiklių, mineralinių užpildų bei
modifikuojančių priedų.

Pagrindo rūšys - betonas, akytas betonas, gipsinis tinkas, cementinis ir cementokalkių tinkas, gipso-kartono plokštės.
Apdailos sluoksnių rūšys - dažų dangos ir tapetai.

Maks. sluoksnio storis

3 mm

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos
temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Patalpos drėgmė darbo metu

iki 70%

Džiūvimo laikas

apie 6 val. (sluoksnio storis
1mm, temperatūra +20°C,
drėgmė 50%)

z Savybės
Galimybė glaistyti labai plonu sluoksniu - leidžia pritaikyti tepamos medžiagos kiekį
atitinkamam paviršiui ir sumažinti jos sunaudojimą.
Labai smulkios frakcijos - leidžia suformuoti labai lygų paviršių, kuris sudaro idealų
pagrindą dažymui ir tapetavimui.
Didelis sukibimas su pagrindu - dėl tinkamai suderintos polimerų sudėties.
Elastingas ir atsparus skilinėjimui - sukietintos medžiagos sluoksnis yra atsparus skilinėjimui
glaisto stingimo, džiūvimo ir naudojimo metu.
Lengvai dažomas - glaistas yra vienodos sniego baltumo spalvos dėl ko lengviau nudažyti
jo paviršių, taip pat sumažėja dažų sąnaudos ir dažymo išlaidos.
Patogus vartotojui - pristatomas tinkamos naudoti būklės, dėl ko likusį masės turinį
galima palikti kibire ir suvartoti vėliau, per visą tinkamumo vartoti terminą - 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos.
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z Techniniai reikalavimai
ATLAS GIPS RAPID atitinka PN-EN 15824-1:2009 reikalavimus. EB atitikties
deklaracija nr. GIPS 109.
EN 15824:2009

10
Polimerinis glaistas
Atsparumas ugniai

klasė C

Sukibimas su betonu

min. 0,3 N/mm2

Šilumos laidumas esant 90% santykinei drėgmei

1,28 W/mK

AT L A S G I P S

z Glaisto paruošimas ir pagrindo taisymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus - pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad pagrindo
sendinimo laikotarpis yra (normaliomis sąlygomis, t.y. apie 20 °C ir 55 % drėgmės
- kitomis sąlygomis džiūvimo laikotarpis gali būti ilgesnis):
− naujiems gipsiniams tinkams (pvz. ATLAS GIPS SOLARIS), cementiniams ir cementokalkių, ne mažiau kaip 1 savaitė kiekvienam storio cm,
− betoninėms sienoms ir luboms ne trumpiau kaip 28 dienos,
• sausas – drėgmė negali viršyti 3%,
• nuvalytas - nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, dažų ir tepalų likučiai.
• užgruntuotas
− emulsija ATLAS UNI-GRUNT – esant labai sugeriančiam pagrindui,
− sukibimo sluoksniu ATLAS GIPS ADHER - esant mažai sugeriančiam arba lygiam
pagrindui (pvz. betoninės sienos ir lubos).

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama: maždaug 1,0 kg masės / 1 m2.

z Svarbi papildoma informacija
• Šio glaisto negalima naudoti ant nuolat drėgmės veikiamų paviršių.
• Gipso glaistu negalima glaistyti patalpose, kuriose santykinė oro
drėgmė nuolat viršija 70%.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Medžiagą gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose induose, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti
nuo peršildymo. Nepalikti atidarytų indų. Sandėliavimo laikotarpis, jei
sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos
pagaminimo datos. Šių nurodymų nesilaikymas gali paveikti produkto
eksploatacines savybes.

z Pakuotės

Mišinio paruošimas

Plastikiniai indai 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg.
Paletė: 320 kg pakuotėse po 2 kg, 576 kg pakuotėse po 8 kg, 702 kg
pakuotėse po 18 kg, 672 kg pakuotėse po 28 kg.

Glaisto tepimas

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2011-09-29

Pakuotės turinys permaišomas nedidelių apsukų gręžtuvu iki vienodos masės. Masės
negalima maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti nei tirštinti.
Masė tolygiai tepama nerūdijančio plieno glaistymo mente, stipriai prispaudžiant į pagrindą. Pradedama nuo lubų, glaistant juostomis nuo lango, o glaistymo mentės judesiai
nukreipti į save, tačiau sienos glaistomos nuo grindų link lubų, glaistymo mente atliekant
vertikalius judesius iš apačios į viršų. Naujas sluoksnis tepamas ankstesniam visiškai
sukietėjus. Tepant mechaniniu būdu, užteptą masę būtina išlyginti glaistymo mente,
o perteklius nubraukti į pakuotę. Šlifavimą galima pradėti paviršiui visiškai išdžiūvus. Darbo
metu privaloma atkreipti dėmesį į tai, kad neužterštų pakuotėje esančios medžiagos,
nes tai gali neigiamai paveikti jos parametrus. Pakuotėje likusią, nesuvartotą medžiagą
būtina apsaugoti folija, o pakuotę sandariai uždaryti.

Apdailos darbai

Prieš pradedant apdailos darbus, glaisto paviršius turi būti pakankamai sausas ir nuvalytas
nuo šlifavimo metu susidariusių dulkių Glaistas gruntuojamas akriliniams dažams preparatu
ATLAS UNI-GRUNT. Be to, prieš dažymą ir tapetavimą būtina užgruntuoti paviršių pagal
dažų arba tapeto gamintojo nurodymus.
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ATLAS GIPS SOLARIS
gipsinis tinkas rankinis
• sienų ir lubų rankinis tinkavimas
• sluoksnio storis 8-30 mm
• optimalus apdirbimo laikas (120 minučių)
• platus naudojimo spektras
1-2 mm

z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Plonasluoksnis tinkavimas - pastatų viduje, normalios oro drėgmės patalpose, taip pat
virtuvėse ir voniose, rekomenduojamas tiek sienoms, tiek luboms.
Remonto-taisymo darbai - angokraščių apdirbimas langų, durų, palangių montavimo
arba keitimo metu, ir didesnių įtrūkimų (iki 3 cm gylio) užpildymas bei įdubimų užglaistymas sienose ir lubose.
Pritaikytas rankiniam tepimui - apdirbimo laikas pritaikytas gipsiniam tinkavimui
rankiniu būdu

ATLAS GIPS SOLARIS sausas mišinys, pagamintas iš sintetinio gipso,
kalkinių užpildų bei modifikuojančių priedų.

Tinkuojamų paviršių rūšys - lubos ir sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių plytų ir
kitų šio tipo keraminių arba silikatinių elementų; betono ir akyto betono paviršiai.
Apdailos sluoksnių rūšys - gipso glaistai, keraminės dangos, dažų dangos ir
tapetai.

z Savybės
Vienasluoksnis tinkas - ekonomiškas, lengvai ir greitai formuojamas, nereikalauja
papildomo apdirbimo, iš kart formuojamas lygus ir vienodas paviršius.
Platus naudojimo spektras - tinko storis jau nuo 8 mm, maksimalus lubų tinko storis
15 mm, o sienų 30 mm.
Optimalus apdirbimo laikas 120±15 min - leidžia nevaržomai užtepti ir užbaigti
tinko sluoksnį.
Didelis efektyvumas - žymiai didesnis nei naudojant tradicinius cementinius arba
cemento-kalkių tinkus.
Atsparus dėl susitraukimo atsirandantiems įtrūkimams, stingimo ir džiūvimo
metu.
Užtikrina palankų mikroklimatą patalpose - teigiamai paveikia vartotojo sveikatą
ir savijautą.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 0,8 kg/dm3

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 0,95 kg/dm3

Maišymo proporcijos, vanduo / sausas mišinys

apie 0,6 l / 1 kg

Min. / maks. tinko storis: ant sienų

8 mm / 15 mm

ant lubų

8 mm / 30 mm

Sukibimas

≥ 0,3 N/mm2

Mišinio paruošimo, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Patalpos drėgmė darbo metu

iki 70%

Apdirbimo laikas

120±15 minučių

Paruošimo naudoti laikas

apie 30 minučių

apie 15 l / 25 kg

z Techniniai reikalavimai
ATLAS GIPS SOLARIS atitinka PN-EN 13279-1:2009 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija nr. V/25.
10

EN 13279-1 - B1/20/2

Gipsinis tinkas rankiniam tepimui
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z Glaisto paruošimas ir pagrindo taisymas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus - pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad betono
pagrindo sendinimo laikotarpis yra 28 dienos,
• sausas – drėgmė negali viršyti 3%,
• nuvalytas - nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, dažų ir tepalų likučiai.
• užgruntuotas
− gruntavimo emulsija ATLAS UNI-GRUNT – esant labai sugeriančiam pagrindui,
− sukibimo sluoksniu ATLAS GIPS ADHER – esant mažai sugeriančiam arba lygiam
pagrindui (pvz. betoninės sienos ir lubos).
Visus plieninius elementus, kurie gali liestis su tinku, būtina apsaugoti nuo korozijos.

Tinko paruošimas

Maišo turinys perpilamas į indą su vandeniu (proporcijos nurodytos Techniniame projekte), paliekamas kelioms minutėms, kad gipsas būtų prisotintas vandeniu, ir išmaišomas
rankiniu arba mechaniniu būdu (gręžtuvu su gipso maišykle) iki vienalytės, be gumulėlių
masės. Skiedinį sunaudoti per 30 minučių nuo paruošimo.

Tinko tepimas

Tinkuojama vienu sluoksniu. Pasinaudojant kreipiamuoju tinkavimo profiliu galima suformuoti atitinkamo storio tinko sluoksnį, kontroliuoti skiedinio sunaudojimą ir išgauti
idealų sienų lygumą. Be to, langų ir durų kraštus bei sienų kampus galima sustiprinti
pritvirtinant metalinius tinklelio kampinius profilius. Skiedinys tepamas mūrininko mente
ar glaistymo mente, pradedant nuo lubų. Užteptas skiedinys iš pradžios išlyginamas
naudojant “H” tipo lentjuostę, nuolat užpildant atsiradusius įtrūkimus. Po to, skiediniui iš
dalies sukietėjus, būtina išlyginti tinko paviršių naudojant ilgąją glaistymo mentę arba
trapecijos formos lentjuostę. Tinkui visiškai sukietėjus, būtina jį apipurkšti vandeniu “rūko
drėkinimo” metodu ir užtrinti kempinine glaistymo mente siekiant ištraukti “pienelį” į
paviršių. Baigiamajame stingimo etape, kuomet “pienelis” tampa matinis, būtina jį tolygiai
paskirstyti ant viso paviršiaus naudojant ilgąją glaistymo mentę. Dėmesio! Vietose, kur
planuojama klijuoti keramines plyteles, tinkas paliekamas be užtrynimo.

Tinko priežiūra

Naujai užteptą gipsinį tinką per pirmą parą būtina saugoti nuo tiesioginio saulės šviesos
poveikio ir skersvėjo, po to rekomenduojama intensyviai vėdinti patalpas. 15 mm storio
tinko džiūvimo laikas, tinkamai vėdintose patalpose, temperatūroje virš 15oC, yra 14
dienų.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos apie 0,85 kg tinko/ 1 m2 / kiekvienam milimetriniam
sluoksniui.

z Svarbi papildoma informacija
• Masę ruoškite švariuose induose (sustingę gipso likučiai greitina naujai
paruošto gipso stingimą).
• Šio tinko negalima naudoti ant nuolat drėgmės veikiamų paviršių.
• Gipso tinku negalima tinkuoti skalbyklose ir kitose patalpose, kuriose
santykinė oro drėgmė nuolat viršija 70%.
• Tinko džiovimo metu būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,
skersvėjo, tačiau būtina užtikrinti gerą patalpos vėdinimą.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Dirginantis produktas. Dirgina akis. Saugoti nuo vaikų.
• Neįkvėpti dulkių. Vengti kontakto su akimis ir oda. Patekus į akis tuoj
pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišleisti į kanalizaciją. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Dėvėti tinkamas
apsaugines pirštines. Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui apsaugoti. Prarijus
nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Elgtis
pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Medžiagą gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje
aplinkoje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės. Sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 6 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Šių nurodymų nesilaikymas
gali paveikti produkto eksploatacines savybes.

z Pakuotės
Popieriniai maišai 25 kg
Paletė: 700 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-12-10

Apdailos darbai

Prieš pradedant apdailos darbus, tinko paviršius turi būti pakankamai sausas. Glaistams
ATLAS GIPS RAPID tinkas gruntuojamas ATLAS UNI-GRUNT
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ATLAS GIPS BONDER
klijai gipso-kartono plokštėms
• labai geras sukibimas su pagrindu ir gipso-kartono plokščių paviršium
• didelis lankstumas plokščių klijavimo metu
• optimaliai suderintas apdirbimo laikas
• labai tvirtas sujungimas
• sluoksnio storis 5 - 20 mm
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Gipso-kartono plokščių klijavimas – atliekant sienų apdailą, naujų patalpų remontą
arba apdailą.
Liejinių ir kitų dekoratyviųjų gipsinių elementų tvirtinimas.
Kietų sujungtų plokščių klijavimas prie šilumos ir akustinės izoliacijos.
20 mm gylio įtrūkimų užpildymas mineraliniuose pagrinduose.

ATLAS GIPS BONDER sausas mišinys, pagamintas iš gipso, kalkinių užpildų
bei modifikuojančių priedų

Pagrindo rūšys – sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių plytų ir kitų šio tipo keraminių arba silikatinių elementų; betono ir akyto betono paviršiai, cementiniai ir
cemento-kalkių tinkai.

Tūrinis tankis (sauso mišinio)

apie 1,10 kg / dm³

Masės tūrio tankis (sumaišius)

apie 1,56 kg / dm³

Tankis sausoje būklėje (sustingus)

apie 1,03 kg / dm³

Mišinio proporcijos, vanduo/sausas mišinys

apie 0,5 l / 1 kg
apie 12,5 l / 25 kg

z Savybės

Min./maks. sluoksnio storis

5 mm / 20 mm

Didelis lankstumas – klijai lengvai tepami, nustatymo ir spaudimo metu lengvai formuojami ir prisitaiko prie pagrindo nelygumų.
Optimalus apdirbimo laikas – ilgesnis stingimo laikas, dėl ko lengviau užtepti klijus ir
nustatyti, koreguoti plokščių padėtį.
Didelis patvarumas – užtikrintas stabilus ir pakankamai tvirtas gipso-kartono plokščių
sujungimas su pagrindu.
Mažas susitraukimas po sustingimo – nesukelia vidaus sluoksnio supleišėjimo ir klijų
sluoksnio įtempių; sustingus, užtikrina labai stabilų sujungimą.

Atsparumas lenkimui

min. 2,5 MPa

Atsparumas spaudimui

min. 6,0 MPa

Paruošimo bei pagrindo ir aplinkos temperatūra dažymo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Paruošimo naudoti laikas

apie 45 minutes

Atviras darbo laikas

apie 15 minučių

z Techniniai reikalavimai
ATLAS GIPS BONDER atitinka PN-EN 14496-1:2007 reikalavimus. EB
atitikties deklaracija nr. V/18.
10
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z Tinkavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti:
• stabilus - pakankamai tvirtas ir pakankamai ilgai sendintas. Laikoma, kad betono
pagrindo sendinimo laikotarpis yra 28 dienos,
• sausas – drėgmė negali viršyti 3%,
• nuvalytas - nuo jo pašalinti sluoksniai, galintys sumažinti sukibimą su tinku, ypač
dulkės, nešvarumai, kalkės, tepalai, riebalai, vaškas, dažų ir tepalų likučiai.
• užgruntuotas
− gruntavimo emulsija ATLAS UNI-GRUNT – esant labai sugeriančiam pagrindui,
− sukibimo sluoksniu ATLAS GIPS ADHER – esant mažai sugeriančiam arba lygiam
pagrindui (pvz. betoninės sienos).
Visus plieninius elementus, kurie gali liestis su tinku, būtina apsaugoti nuo korozijos.

Skiedinio paruošimas

Maišo turinys perpilamas į indą su vandeniu (proporcijos nurodytos Techniniame projekte)
ir išmaišomas rankiniu arba mechaniniu būdu (gręžtuvu su gipso maišykle) iki vienalytės,
be gumulėlių masės. Klijus sunaudoti per apie 45 minutes nuo paruošimo.

Plokščių klijavimas

Klijų tepimo ir klijavimo technologija priklauso nuo pagrindo lygumo. Labai lygūs pagrindai: plokštė dedama horizontaliai ant grindų, priekine dalimi į apačią, klijai tepami
dantyta glaistymo mente (dantų aukštis 8 -10 mm), plokštė pakeliama ir prispaudžiama
prie sienos. Lygūs pagrindai (nelygumai iki 20 mm): plokštė dedama horizontaliai ant
grindų, priekine dalimi į apačią, klijai tepami mūrininko mente ar mente, formuojant apie
10 cm skersmens ir 20 mm storio bandeles, išlaikant 30 – 40 cm tarpelį tarp jų, kelios
klijų bandelės ištiesiamos išilgai plokštės krašto. Plokštė pakeliama ir prispaudžiama prie
sienos. Nelygūs pagrindai (nelygumai virš 20 mm): prie sienos priklijuojamos “bandelės”
metodu vertikalios ir horizontalios nupjautos gipso-kartono plokštės juostos, kurių plotis
apie 10 cm. Išlaikomas 60 cm tarpelis tarp juostų, kurios turi būti vienoje plokštumoje. Prie
paruoštos konstrukcijos priklijuojamos plokštės. Dėmesio! Nepaisant plokščių klijavimo
technologijos, būtina išlaikyti atitinkamus tarpelius tarp plokštės ir grindų (apie 10 mm),
plokščių ir lubų (apie 5 mm) ir tarp greta esančių plokščių (apie 2 mm). Plokštes galima
klijuoti ir koreguoti per apie 10 - 15 min nuo klijų užtepimo (priklausomai nuo pagrindo
sugeriamumo ir temperatūros patalpoje). Klijų džiūvimo metu būtina vėdinti patalpas,
vengti skersvėjo ir tiesioginės saulės šviesos.

z Sunaudojimas
Vidutinės sąnaudos apie 2,5 – 5,0 kg klijų / 1 m2 gipso-kartono plokštės
Sąnaudos priklauso nuo pagrindo lygumo ir plokščių klijavimo technologijos.

z Svarbi papildoma informacija
• Klijus ruoškite švariuose induose (sustingę gipso likučiai greitina naujai
paruošto gipso stingimą).
• Gipsiniais klijais negalima klijuoti plokščių prie lubų (rekomenduojama
pritvirtinti prie sijyno).
• Gipso-kartono plokščių negalima tvirtinti prie nuolat drėgmės veikiamų paviršių.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis kreiptis į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Medžiagą gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje
aplinkoje (geriausiai ant palečių) Saugoti nuo drėgmės. Sandėliavimo
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant
pakuotės nurodytos pagaminimo datos. Šių nurodymų nesilaikymas
gali paveikti produkto eksploatacines savybes.

z Pakuotės
Popieriniai maišai 25 kg
Paletė: 1050 kg maišai po 25 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2011-06-15
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ATLAS GIPS ADHER
sukibimo sluoksnis
• glaistams ir tinkams
• padidina sukibimą su pagrindu
• sugeriantiems pagrindams: OSB plokštės, betonas, aliejinės dangos
• gipso-kartono plokštėms
• trumpas džiūvimo laikas
džiūvimo laikas

z Paskirtis
Pagerina glaisto ir tinko sukibimą - rekomenduojamas mažai sugeriantiems paviršiams,
labai lygiems pagrindams, arba paviršiams su stipriai priglundančia dažų danga.
Veikia iš abiejų pusių - stipriai sukimba su pagrindu ir naujai užteptais tinko ir glaisto
sluoksniais.
Pagerina gipso stingimo sąlygas - sumažina pernelyg didelį pagrindo sugeriamumą
- tinkamai užgruntuotas pagrindas leidžia pasiekti optimalų rezultatą glaistymo, tinkavimo ir dažymo metu.
Užtikrina vienodą pagrindo sugeriamumą - ypač svarbu jei ant vieno gruntuojamo
paviršiaus yra įvairaus sugeriamumo medžiagos, pvz. cementiniai tinkai ir seni gipso
glaistai.
Palengvina naujo sluoksnio užtepimą – šiurkštus paviršius sumažina dedamos
medžiagos slydimą.
Apsaugo naują sluoksnį nuo neigiamo naujo sluoksnio poveikio – sudaro cheminį
barjerą tarp pagrindo ir naujai užtepto sluoksnio, riboja jų tarpusavio poveikį – spalvos
prasiskverbimą iš pagrindo ir dėmių susidarymą ant glaisto baigiamojo paviršiaus.
Gruntuojamų paviršių rūšys - lygus betonas, sienos iš plytų, blokelių, tuščiavidurių
plytų, OSB plokščių ir gipso-kartono plokščių.
Apdailos Baigiamojo sluoksnio rūšys - tinkai ir glaistai.

z Savybės
Sudėtyje turi skaldos - dėl didesnio efektyviojo paviršiaus padidėja sukibimo tarp
sluoksnių galia (susidaro šiurkštus paviršius).
Pasižymi dideliu sukibimu - su betonu min. 1 MPa.
Baltos spalvos gruntavimo priemonė.

z Techniniai duomenys
ATLAS GIPS ADHER paruošta naudoti masė, gaminama akrilinių dervų ir kvarco miltelių
pagrindu.

Pagrindas turi būti sausas, kaip įmanoma nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų, aliejų, taukų ir vaško. Prieš emulsijos naudojimą būtina pašalinti
visus silpnai besilaikančius sluoksnius.

Mišinio paruošimas

Gaminys pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo jungti su
kitomis medžiagomis, skiesti nei tirštinti. Prieš naudojimą, mišinys permaišomas iki vienodės konsistencijos.

Mišinio tepimas

Masę ant paruošto pagrindo paskleisti (tolygiai visu paviršiumi) voleliu
arba teptuku.

Apdailos sluoksnio tepimas

Tinkavimą arba glaistymą galima pradėti masei visiškai išdžiūvus, t.y.
praėjus maždaug 4 ÷ 6 val. nuo užtepimo

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 0,3 kg masės/ 1 m2.

z varbi papildoma informacija
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Gruntuojamą paviršių saugoti gruntavimo ir tinko džiūvimo metu nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio, vėjo ir kritulių.
• Saugoti akis ir odą. Patekus į akis kreiptis į gydytoją. Elgtis pagal Techninės charakteristikos nurodymus.
• Tinką gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose kibiruose, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje (geriausiai ant palečių) Saugoti
nuo peršildymo.
• Nepalikti atidaryto kibirėlio.
• Masės tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

Masės tankis

apie 1,5 kg / dm³

z Pakuotės

Sukibimas su betonu

> 1,0 MPa

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +30 °C

Plastikiniai kibirai: 5 kg
Paletė: 480 kg kibiruose 5 kg

Kiti darbai po gruntavimo

po 6 val.

ATLAS GIPS ADHER nėra klasifikuojama kaip statybinis
gaminys
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z Gruntavimas
Pagrindo paruošimas
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Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-12-10
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ATLAS GIPS Grunto-Prim
grunto emulsija
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• sumažina pagrindo sugeriamumą
• pagerina gipso produktų rišimosi sąlygas
• sutvirtina pagrindo paviršių
• pagerintos skvarbumo savybės
• ant paviršiaus nepalieka dėmių

GILIAI

Džiūvimo laikas

iki 4val

■ Paskirtis

■ Techniniai reikalavimai

Sumažina pagrindo sugeriamumą – riboja per didelį, nekontroliuojamą vandens iš
naudojamų apdailos medžiagų - gipsinio tinko ir kitų gipso produktų – sugeriamumą.
Nugruntuotas pagrindas tampa vienodai sugeriantis – o tai būtina, ypač jei gruntuojamą pagrindą dengia skirtingo sugeriamumo medžiagos, pvz., cementinis tinkas ir
seni gipso produktai.
Sutvirtina pagrindo paviršių – rekomenduojama seniems ir silpniems mineraliniams
pagrindams.
Pagerina gipso produktų rišimosi sąlygas – teisingai nugruntuotas pagrindas suteikia
ant jo naudojamoms medžiagoms optimalius parametrus; tai ypač svarbu plonu sluoksniu
dengiamoms medžiagoms, pvz. glaistui ar dažams.
Vidaus darbams.
Gruntuojamas pagrindas – sugeriantis, itin drėgmę sugeriantis ir probleminis pagrindas: betonas, cementinis, cementinis-kalkinis, gipsinis tinkas, gipso kartono plokštės,
netinkuotos sienos iš įvairių rūšių plytų, blokelių, tuščiavidurių elementų.

ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM nėra statybinis produktas..

Apdailos sluoksniai – tinkas, glaistas, dažai (būtina susipažinti su dažų gamintojo
rekomendacijomis).

■ Gruntavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytos dulkės, nešvarumai, tepalai, riebalai ir vaškas. Visi su pagrindu nesukibę sluoksniai nuvalomi.

Grunto paruošimas

Gruntas gaminamas paruoštas naudoti. Gruntas nemaišomas su kitomis medžiagomis. Jo negalima skiesti ar tirštinti.

Gruntavimas

Gruntas ant paruošto pagrindo tepamas tolygiai visame paviršiuje
voleliu arba teptuku.

Apdailos sluoksnio darbai

Tinkuoti, glaistyti, dažyti arba klijuoti gipso kartono plokštes galima visiškai išdžiūvus gruntui, t.y. po gruntavimo praėjus 4 val.

■ Savybės

■ Sąnaudos

Trumpas džiūvimo laikas – gruntas išdžiūsta maždaug per 4 val., tuomet darbai tęsiami, užnešami apdailos sluoksniai.
Padidintas skvarbumas – prasiskverbia į pagrindo gilumą, jį sutvirtindamas ir pagerindamas
jo nešančiąsias savybes. Išdžiūvęs nugruntuotas paviršius nėra glotnus, todėl geriau dažosi.
Patogus dirbti – prieš naudojimą grunto nereikia skiesti.
Laidus vandens garams – neuždaro pagrindo porų, todėl neturi įtakos vandens garų
laidumui esamuose pagrindo sluoksniuose.

Vidutiniškai sunaudojama 0,05-0,2 kg / m². Sąnaudos priklauso nuo
pagrindo sugeriamumo.

■ Techniniai duomenys
Gruntas, pasižymintis rišimosi savybėmis: maksimalus LZO (VOC) kiekis produkte ≤ 29,99
g/l, leidžiamas LZO (VOC) kiekis produkte 30 g/l.

■ Svarbi papildoma informacija
• Įrankiai plaunami švariu vandeniu iš kart baigus juos naudoti.
• Vengti grunto kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, būtina kreiptis
į gydytoją. Naudoti tik pagal aprašymą.
• Produktas pervežamas ir saugojamas sandariai uždarytose pakuotėse,
geriausia ant padėklų, sausomis sąlygomis, pliusinėje temperatūroje.
Saugoti nuo perkaitimo. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje.
Nepalikti atvirų pradėtų naudoti talpų. Tinkamumo naudoti terminas
– 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Grunto tankis

apie 1,0 g/cm3

■ Pakuotė

Aplinkos, pagrindo temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

Plastikinės talpos: 1 kg, 5 kg.
Padėklas: 432 kg talpose po 1 kg, 540 kg talpose po 5 kg.

Kitų darbų pradžia nugruntavus

po 4 val.

Pateikta informacija yra paremta pagrindiniais produkto naudojimo
principais ir neatleidžia nuo būtinybės laikytis statybinių normų ir
saugumo technikos taisyklių.
Patvirtinus šį techninį aprašymą, visi ankstesni aprašymai nustoja
galioti.
Patvirtinimo data: 2011-03-15

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S

185

A P S A U G O S I R VA LY M O P R I E M O N Ė S

ATLAS MYKOS
preparatas nuo grybelio
• efektyvus, lengvai ir greitai naudojamas
• pelėsiams ir dumbliams šalinti
• cementiniams ir gipsiniams paviršiams valyti
• vonioms, virtuvėms
• fasadams ir terasoms
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Greitai ir efektyviai stabdo biologinės korozijos procesus - organinės kilmės apnašos,
t.y. grybeliai, pelėsiai, kerpės, dumbliai ir samanos. Apaugo nuo papėdgrybių, priklausančių Basidiomycetes klasei ir pelėsių: Aspergillus Niger, Aspergillus terrus, Paecilomyces
variotti, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopis brevicaulis,
Trichoderma viride.
Saugo statybinius elementus nuo gadinimo - biologinė korozija pasirodo vietose,
kur nuolat veikia drėgmė, gadinant statybinių elementų apsauginį sluoksnį, dėl ko jų
struktūrą praranda savo atsparumą neigiamam atmosferos poveikiui. Užteršti gali būti
ypač pastatų (apšiltintų ir neapšiltintų) fasadai, sienos ir terasų, skalbyklų, rūsių, vonių
grindys ir pan.
Atgaivina apdailos išvaizdą - biologinė korozija, kuri pasižymi juodomis, rudomis arba
žaliomis apnašomis, efektyviai stabdoma, o užteršti paviršiai atgauna buvusią išvaizdą.

Gaminiui suteiktas Leidimas prekiauti biocidiniu produktu nr. 3258/07
ir Valstybinio higienos instituto sertifikatas.

Impregnuojamų pagrindų rūšys – preparatas skirtas praktiškai visiems statybiniams
paviršiams, ypač mineraliniams, kaip betonas, cementiniai tinkai, cemento-kalkių
tinkai, cementinės besiūlių grindys, plytelių siūlės (prieš naudojant preparatą kitiems
paviršiams nei mineraliniams, būtina atlikti bandymą ant paviršiaus dalies).

Atliekų tvarkymas. Produkto atliekas ar išsiliejusį skystį šalinti pagal
2001 m. balandžio 27 d. įstatymą dėl atliekų (OL nr. 62 poz. 628 nuo
2001 m. su vėlesniais pakeitimais) ir Aplinkos Ministro įsakymą (OL
nr. 152 poz. 1735,1737 nuo 2001 m.) ir 2006 m. vasario 14 d. Aplinkos
Ministro įsakymą dėl dokumentų pavyzdžių atliekų apskaitai vykdyti (OL
nr. 30, poz. 2163). Grupė: 08 Apsauginių dangų, glaisto, klijų, hermetikų
ir spausdinimo dažų GMTN atliekos. Pogrupis: 08 04 klijų ir hermetikų
(įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos Rūšis: Kiti nenurodyti. Kodas: 08 04 99.

z Savybės
Įsiskverbia į mineralinių pagrindų struktūrą – preparatas sugeba įsiskverbti į mineralinį pagrindą iki kelių milimetrų gylio, dėl ko dar efektyviau naikina mikroorganizmus
skirtingais jų vystymosi etapais.
Preparatą galima naudoti nepriklausomai – nereikia jokių leidimų, preparatu galima
valyti savarankiškai, naudojant tradicinius dažymo įrankius, paviršiaus valymo ir apsaugos
priemones.

Vengti patekimo į aplinką. Aktyvioji medžiaga - didecildimetilamonio
chloridas = 0,5 g / 100 g – C, Pavojingos medžiagos: Propan-2-ol – apie
0,4 g / 100 g – F. Veiksmingos dozės: papėdgrybiai - 394 g / m², pelėsiai
– 410 g / m².
Apsinuodijus arba pasireiškus padidėjusiam jautrumui, jei nukentėjęs
yra be sąmonės arba jį ištiko konvulsijos, negirdyti ir nesukelti vėmimo.
Nukentėjusį išvesti iš preparato naudojimo vietos ir kreiptis pas gydytoją arba į toksikologijos centrą. Elgtis pagal Techninės charakteristikos
nurodymus.

Šalinimo būdas: D2 Sandėliavimas didmenomis sandariuose induose
atvirose atliekų surinkimo vietose. Pakavimo atliekos: 15 01 02 plastmasiniai įpakavimai. Atliekomis laikomas produktas visiškai netinkamas
naudoti. Suvartotas produktas gabenamas į aplinkos apsaugos tarnybos
paskirtą vietą, utilizavimui. Ištuštintas pakuotes sandėliuoti paskirtoje
vietoje kol surinkta atitinkamai daug medžiagų transportavimui. Surinktas
pakuotes perduoti atnaujinimui ar šalinimui.
Vengti patekimo į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, apsaugoti
nuotekų šulinius. Jei įmanoma, pašalinti nutekėjimą (uždaryti skysčio
pritekėjimą, užsandarinti, pažeistas pakuotes patalpinti į atsarginę pakuotę). Nutekėjimo atveju, skysčio susikaupimo vietą apiberti sugeriančia
medžiaga, pvz. smėliu, surinkti ir patalpinti į tinkamai pažymėtą, sandarų
atliekų indą. Surinktas atliekas šalinti pagal galiojančias taisykles. Nutekėjus dideliam produkto kiekiui arba aplinkos užteršimo atveju, kreiptis
į atitinkamas įstaigas ir cheminio gelbėjimo tarnybas.
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z Valymas
Pagrindo sausinimas ir apsaugojimas

Reikia patikrinti pagrindą ir jei būtina pašalinti sudrėkinimo priežastis. Jei būtina pakeisti
metalinius ir kitokius apdailos elementus, nutekamuosius vamzdžius, čerpes ir atlikti
naujas pamato izoliacijas, grunto drenavimą ir pan. Jeigu pagrindas labai sudrėkintas,
būtina sukalti jo viršutinį sluoksnį, ne mažiau kaip 80 cm už sudrėkinimo ribų, nuvalyti
plieniniu šepetėliu ir palikti džiūti. Išdžiūvus, nuvalyti paviršių nuo dulkių. Pašalinti drėgmę
iš statybinių pertvarų ir patalpų naudojant oro sausintuvus ir šildytuvus arba užtikrinant
gerą vėdinimą. Tokius darbus privalo atlikti tam tikros profesijos specialistai. Nuvalytas
vietas būtina apsaugoti nuo atmosferinių kritulių ir pernelyg intensyvaus preparato
džiūvimo dėl saulės poveikio.

Apnašų pašalinimas.

Prieš naudojant priešgrybelinį preparatą būtina atlikti pradinį paviršiaus valymą nuo
apnašų. Valymo technologija (rankiniu būdu arba mechaniškai - naudojant slėginį plovimo
aparatą) priklauso nuo individualios situacijos. Tai lemia paviršiaus vieta ir užteršimo lygis.
Labai suterštas vietas būtina nuvalyti mechaniniu būdu. Nedidelės grybelių apnašos nugramdomos sudrėkintu šepečiu ir nuvalomos nuo dulkių. Techninės detalės, t.y. purkštuko
tipas, slėgio lygis valant slėginiu valymo aparatu, arba šepečių kietumas valant rankiniu
būdu, priklauso nuo užteršimo intensyvumo ir pagrindo patvarumo. Valymo metu silpnai
besilaikantys sluoksniai gali byrėti. Pagrindo būklę galima nustatyti valant pasirinktą
paviršiaus vietą. Jei, pvz. tinkas byra ir nebus keičiamas, arba valomas paviršius nedidelis,
pvz. plytelių glaistas, apnašas galima šalinti rankiniu būdu naudojant atitinkamo kietumo
šepečius. Aukšto slėgio plovimo aparatu su plokščio srauto purkštuku galima be jokios
rizikos pasinaudoti apnašoms šalinti nuo fasadų ir stipriai besilaikantiems tinkams valyti.
Maksimalus slėgis negali viršyti 150 bar. Jei ant fasado nusėda riebalai, dėl ko priešgrybelinis
preparatas negali laisvai įsiskverbti, paviršių būtina nuvalyti detergentu. Atliekant pradinį
valymą, didesnes apnašas galima pašalinti karštu vandeniu.

Paviršiaus dezinfekavimas.

Paviršių galima dezinfekuoti preparatu ATLAS MYKOS, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra
yra nuo +5 °C iki +25 °C. Preparatas tolygiai užtepamas teptuku, dažymo voleliu arba
purškiamuoju prietaisu. Atsižvelgiant į skirtingus grybienos vystymosi etapus (lengvai
pašalinama vegetatyvinė grybiena ir dygstančios sporos bei daug atsparesni sporas sudarančios mikroorganizmai kaip konidija) rekomenduojama preparatą užtepti tris kartus.
Tarp tepimo ciklų būtina taikyti keliolikos valandų pertraukas, geriausiai kas 12 - 24 val.

z Sunaudojimas
Vienkartinės sąnaudos - 0,1 preparato kg / 1 užteršto paviršiaus m².
Jei preparatas tepamas tris kartus, sunaudojama 0,25 – 0,3 preparato
kg / 1 m².

z Svarbi papildoma informacija
• Naudojant preparatą negalima valgyti, gerti nei rūkyti. Patalpas, kur
preparatas buvo naudojamas, būtina intensyviai vėdinti. Rekomenduojama nuvalyti įrenginius kiekvieną kartą baigus naudojimą.
• Dirginantis preparatas - dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Laikyti
uždaroje vietoje ir saugoti nuo vaikų. Preparatą negalima laikyti kartu
su maistu, gėrimais ir pašarais. Vengti kontakto su oda ir akimis - dėvėti
atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti
apsauginį skydą veidui apsaugoti. Avarijos metu arba blogai pasijutus,
būtina nedelsiant kreiptis pas gydytoją, ir - jei įmanoma - parodyti jam
produkto etiketę. Vengti patekimo į aplinką. Elgtis pagal Techninės
charakteristikos nurodymus.
• Preparatą laikyti sausose patalpose, šalčiui atspariose originaliose
pakuotėse, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg, 5 kg ir purkštuvas 0,5 kg.
Paletė: 504 kg induose po 1 kg, 540 kg induose po 5 kg,
216 kg sudėtinėse pakuotėse po 12 vnt. po 0,5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.07

Paviršiaus apsauga.

Jei viršutinis pagrindo sluoksnis sukaltas, būtina jį atkurti naudojant atitinkamus skiedinius, pvz. ATLAS TINKO SKIEDINYS arba greitai kietėjantį skiedinį ATLAS TEN-10 (pagal jų
naudojimo technologiją). Panaudojus preparatą ATLAS MYKOS, ne anksčiau negu po 48
valandų galima paviršių dažyti. Jeigu preparatą panaudojome pastato viduje, naudotis
patalpomis galima ne anksčiau kaip po 48 val. nuo preparato užtepimo. Geriausiai dažyti
silikoniniais preparatais arba dažais, pvz. ATLAS SILSTOP arba ATLAS ARKOL N. Jie žymiai
sumažina pagrindo sugeriamumą ir pakartotinio užteršimo riziką.
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ATLAS SZOP
koncentruota valymo priemonė cemento
ir kalkių nešvarumams šalinti
• rūgštims atspariems, keraminiams, chromuotiems, lakuotiems, nerūdijančio
plieno ir plastmasiniams paviršiams
• šalina rūdžių ir vandens nuosėdas
• vandeniu skiedžiamas koncentratas
z Paskirtis

z Valymas

Šalina cemento, kalkių ir gipso likučius - sudėtyje yra neorganinės rūgšties, rekomenduojamas valyti paviršius, ant kurių atliekami darbai su mineraliniais skiediniais.
Nuvalo naudojimo metu atsiradusius nešvarumus - purvas, nuosėdos ir dėmės,
atsiradusios dėl vandens mineralinių medžiagų, rūdžių dėmės ir pan.

Vietas, užterštas cemento arba kalkių likučiais, rekomenduojama pirmiausia sudrėkinti vandeniu. Preparato tepimui ir vėlesniam paviršiaus
valymui geriausiai naudoti šepetį ar kempinę. Priklausomai nuo pagrindo
savybių, užteršimo intensyvumo ir tipo, preparatą galima naudoti neatskiestą arba ištirptą vandenyje (žiūrėk lentelę). Labai suterštas vietas
būtina sudrėkinti neskiestu preparatu ir palikti kelioms minutėms, kad
ATLAS SZOP pradėtų veikti. Po to galima šalinti nešvarumus. Būkite
atsargūs valydami paviršius, ant kurių yra cemento ir kalkių skiediniai,
pvz. keraminė danga, kurių siūlės užpildytos cementiniu glaisto skiediniu.
Naudojant netinkamai atskiestą priemonę galima nesąmoningai nuplauti
arba nublukinti skiedinį. Bet kuriuo atveju, valytas paviršius kruopščiai
perplaunamas švariu vandeniu arba silpnai šarmingu vandens tirpalu.
Gerai sugeriančius paviršius galima apsaugoti nuo nešvarumų naudojant
priemonę ATLAS DELFIN.

Valomo paviršiaus rūšys - keraminės ir akmeninės plytelės (glazūra, terakota,
gresas, klinkeris), armatūra ir chromuoti, lakuoti, nerūdijančio plieno ir plastmasiniai
paviršiai.

z Savybės
Galima atskiesti priklausomai nuo užteršimo tipo ir lygio.
Pavyzdžiui:
Stori, seni klijų, plytelių glaisto, tinko skiedinių likučiai

be skiedimo

Klijų, plytelių glaisto, tinko skiedinių apnašos

1:3 iki 1:5

Purvas ir kalkės

1:5 iki 1:10

Rūdžių ir vandentiekio vandens dėmės

1:10 iki 1:15

z Techniniai duomenys
ATLAS SZOP sudėtyje yra neorganinės rūgšties.

z Techniniai reikalavimai
Valymo priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys. Gaminys teigiamai įvertintas
Valstybinio higienos instituto

z Sunaudojimas
Sąnaudos priklauso nuo užteršimo lygio ir pobūdžio.

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Dirginantis preparatas. Dirgina akis ir odą. Saugoti nuo vaikų. Patekus
į akis tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti
atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti
apsauginį skydą veidui apsaugoti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją
ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Nemaišyti su kitomis valymo
priemonėmis, ypatingai turinčiomis chloro. Elgtis pagal Techninės
charakteristikos nurodymus.
• Preparatą gabenti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose pakuotėse,
sausoje aplinkoje, pliusinėje temperatūroje. Saugoti nuo peršildymo.
Skysčio tinkamumo vartoti terminas yra 36 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg
Paletė: 432 kg induose po 1 kg
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.07

188

www.atlas.com.pl

A P S A U G O S I R VA LY M O P R I E M O N Ė S

ATLAS SZOP 2000
koncentruota priemonė polimerinės
dispersijos nešvarumams šalinti
• šalina grunto emulsijų, dispersinių dažų ir tinko nešvarumus
• keraminiams, akmens, klinkerio, chromuotiems, lakuotiems, nerūdijančio
plieno ir plastmasiniams paviršiams

z Paskirtis

z Valymas

Šalina dispersijos likučius - gruntavimo emulsijos (pvz. UNIGRUNT), apsaugos preparatų
(pvz. DELFIN), emulsinių dažų, dispersinių tinkų dėmės.

Priklausomai nuo užteršimo lygio, ATLAS SZOP 2000 galima skiesti
vandeniu (maks. santykiu 1:5) ir paskirstyti ant paviršiaus. Labai suterštas vietas sudrėkinti neatskiestu skysčiu. Bet kuriuo atveju, sudrėkintus
nešvarumus palikti 15 min., kad skystis pradėtų veikti ir po to pašalinti
likučius naudojant aštrų šepetį. Jei būtina pakartoti veiksmus. Baigus
valymą, visą paviršių kruopščiai perplauti vandeniu.

Valomo paviršiaus rūšys - keraminės ir akmeninės plytelės (glazūra, terakota, gresas,
klinkeris), armatūra ir stiklo, chromuoti, lakuoti, nerūdijančio plieno ir plastmasiniai
paviršiai.

z Sunaudojimas

z Savybės
Efektyvus ir greitas veikimas - sudėtyje yra nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,
tirpiklių ir šarminių priemonių, sugeba greitai ištirpinti dispersijas.
Galimybė atskiesti - priklausomai nuo užteršimo lygio, priemonę galima skiesti vandeniu
(maks. santykiu 1:5).

z Techniniai duomenys
ATLAS SZOP 2000 sudėtyje yra nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, tirpiklių ir šarminių priemonių.
Tankis
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

apie 1,0 g/cm3
nuo +5°C iki +30°C

z Techniniai reikalavimai
Valymo priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys.

Sąnaudos priklauso nuo užteršimo lygio ir pobūdžio.

z Svarbi papildoma informacija
• Nerekomenduojama mediniams ir stikliniams paviršiams valyti. Kilus
abejonėms, prieš naudojimą rekomenduojama atlikti paviršiaus
valymo bandymą.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Gaminys pasižymi dirginamosiomis savybėmis, suteikia šarminį
reakciją, todėl būtina saugoti akis ir odą. Rekomenduojama naudoti
gumines pirštines ir apsauginius drabužius. Patekus ant odos, tuoj
pat plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Patekus į akis, nuplauti
gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Elgtis pagal
Techninės charakteristikos nurodymus.
• Priemonę gabenti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose pakuotėse,
sausoje aplinkoje, pliusinėje temperatūroje. Saugoti nuo peršildymo.
Skysčio tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės
nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg
Paletė: 432 kg induose po 1 kg
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06

T E C H N I N I N I S P R O D U K T Ų K ATA LO G A S

189

A P S A U G O S I R VA LY M O P R I E M O N Ė S

ATLAS SILSTOP
įgertį mažinantis preparatas
• akmeniui, plytoms, tinkui, betonui
• saugoti nuo nešvarumų
• atsparus atmosferos poveikiams
• bespalvis
• laidus garams
z Paskirtis

z Sunaudojimas

Apsaugo lietaus veikiamus statybines pertvaras - ypač cementinėmis čerpėmis
uždengtus stogus ir fasadus iš mineralinių skiedinių.
Apsaugo nuo struktūriniams nešvarumams - apsaugotas paviršius nepritraukia ir
nesugeria nešvarumų.
Leidžia fasadų paviršiams savaime valytis - atmosferos kritulių vanduo laisvai
nuteka po impregnuotą paviršių, valydamas dulkes, dulkeles, sporas ir kitus smulkius
nešvarumus.

Vidutiniškai sunaudojama 0,1 ÷ 0,3 l preparato / 1 m2. Praktiškai sąnaudos
priklauso nuo paviršiaus rūšies ir sugeriamumo.

Impregnuojamų paviršių rūšys - tinkai, betonas, akyto betono, dujų betono, silikatiniai blokeliai, akmens ir keraminės sienos (pvz. plytų sienos), gali būti naudojamas
plonasluoksnių mineralinių ir akrilinių tinkų bei senų, stipriai besilaikančių fasadinių
dažų dangų hidrofobizacijai, papildomai pabrėžiant jų spalvą.

z Savybės
Hidrofobinė priemonė - reaguoja su oro komponentais ir impregnuojamos medžiagos
porose esančiu vandeniu, dėl ko sumažina paviršiaus sugeriamumą ir apsaugo statybinius
elementus nuo pernelyg didelio vandens sugėrimo.
Neapriboja garų pralaidumo - apsaugo nuo vandens, nestabdydamas vandens garų
judėjimo. Tirpalas įsiskverbia gyliai į medžiagą, užtikrindamas aukštą garų pralaidumą.
Gyliai įsiskverbia - pagamintas organinių tirpiklių kompozicijos pagrindu, dėl ko įsiskverbia
gyliai į medžiagos struktūrą.
Pasižymi dideliu atsparumu išorės veiksniams - šarminėms medžiagoms, rūgščiam lietui,
UV spinduliavimui, agresyviai miesto aplinkai.
Bespalvis - išdžiūvęs, pabrėžia pagrindo spalvą.

z Techniniai duomenys
ATLAS SILSTOP yra bespalvis silikoninės dispersijos tirpalas, ištirpintas organiniame
tirpiklyje.
Stingimą greitinantys gruntavimo dažai ATLAS SILSTOP: maksimalus lakiųjų organinių
junginių (LOJ) kiekis produkte 627,28 g / l, leistinas LOJ kiekis 750 g / l.
Tankis

apie 0,8 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra
Užsiliepsnojimo temperatūra

nuo +5°C iki +30°C
+34°C

z Techniniai reikalavimai
Priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys.

z Impregnavimas
Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų, aliejų, taukų ir
vaško.

Preparato paruošimas

SILSTOP pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti nei tirštinti.

Impregnavimas

Neatskiestas preparatas teptuku arba dažymo voleliu tolygiu sluoksniu tepamas ant paviršiaus. Antras sluoksnis tepamas (ant labiau sugeriančių paviršių) arba ant pvz., silikoninių
dažų ATLAS ARKOL N visiškai išdžiūvus pirmajam, maždaug po 6 val.
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z Svarbi papildoma informacija
• Preparato negalima tepti ant pagrindų, kurių sluoksniuose yra
medžiagų, neatsparių organiniam skiedikliui, pvz., putų polistireno
pastatų šiltinimo sistemoje po armuotu sluoksniu.
• Darbo metu ir po jo, patalpas būtina vėdinti, kol nedings specifinis
kvapas. Nepalikti atidarytų indų.
• Įrankius plauti švariu vandeniu su detergentu iškart po panaudojimo.
• Preparatą gabenti ir laikyti sandariai uždarytose, originaliose pakuotėse,
sausoje aplinkoje, pliusinėje temperatūroje - nuo +5 °C iki +25 °C.
Saugoti nuo peršildymo. Sandėliuojant būtina laikytis darbo saugos ir higienos taisyklių tirpikliniams dažams atsižvelgiant į lengvai
užsiliepsnojančių medžiagų saugojimo taisykles. Preparato tinkamumo vartoti terminas yra 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos
pagaminimo datos.
• Preparatas kenksmingas. Sudėtyje yra naftos produktų. Produkto
pavidalas - skystis. Gali pakenkti kvėpavimo takams prarijus. Daugkartinis patekimas ant odos gali būti odos džiūvimo ar trūkinėjimo
priežastimi. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų.
Vengti sąlyčio su oda. Prarijus, nesukelti vėmimo, būtina nedelsiant
kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Naudoti
tik pagal naudojimo instrukciją.

z Pakuotės
Metaliniai indai: 1 l, 5 l.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Duomenys atnaujinti: 2011-12-20

A P S A U G O S I R VA LY M O P R I E M O N Ė S

ATLAS DELFIN
apsaugos priemonė plytelėms ir siūlėms
• neglazūruotoms ir akmens plytelėms
• cemento siūlėms
• saugo nuo alyvos, riebalų, kavos, arbatos ir vandens dėmių
• suteikia plytelėms subtilų blizgesį
z Paskirtis

z Techniniai reikalavimai

Saugo nuo naudojimo metu atsiradusių alyvos, riebalų, kavos, arbatos ir vandens
nešvarumų.
Saugo akytus paviršius – ant kurių gali susidaryti struktūriniai nešvarumai.
Paviršiai lengviau prižiūrimi – pasižymėdamas didele skvarba, giliai įsiskverbia į plytelių
ir glaisto struktūrą, palikdamas atsparų apsauginį sluoksnį.
Suteikia neglazūruotoms plytelėms subtilų blizgesį.
Senai matinei apdailai suteikia naują išvaizdą.

Priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys. Gaminys teigiamai
įvertintas Valstybinio higienos instituto.

Impregnuojamų paviršių rūšys - cemento siūlės, stipriai drėgmę sugeriančios
plytelės (keraminės, neglazūruotos, akmeninės ir cementinės)..

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų, aliejų,
taukų ir vaško.

Preparato paruošimas

DELFIN pristatytas tinkamos naudoti būklės. Negalima jo maišyti su
kitomis medžiagomis, skiesti nei tirštinti.

Impregnavimas

z Savybės
Bespalvis - išdžiūvęs, pabrėžia pagrindo spalvą.
Atsparus tipiškoms valymo priemonėms - nesiplauna dangos priežiūros metu.

z Techniniai duomenys
ATLAS DELFIN gaminamas vandeninės akrilinės dispersijos pagrindu. Lakas vidaus ir išorės
apdailos elementams dažyti.
maksimalus lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis produkte 5,46 g / l, leistinas LOJ kiekis
130 g/ l.
Emulsijos tankis

z Impregnavimas
Pagrindo paruošimas

apie 1,0 g/cm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra

nuo +5°C iki +25°C

Pagrindo eksploatacijos pradžia

po 24 val.

z Techniniai reikalavimai
Priemonė nėra klasifikuojama kaip statybinis gaminys. Gaminys teigiamai įvertintas
Valstybinio higienos instituto

Neatskiestas ATLAS DELFIN kempine arba teptuku plonu ir tolygiu sluoksniu tepamas ant paviršiaus. Negalima palikti balų! Ant labiau vandenį
sugeriančių paviršių apytikriai po 30 min. skystis dar kartą tepamas skersai
pirmojo sluoksnio. Pagrindą galima eksploatuoti po 24 val. nuo emulsijos
užtepimo. Plytelių tarpus galima impregnuoti jiems sukietėjus - praėjus
dviem savaitėm po jų glaistymo, tepant skystį plonu tepuku.

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 1 emulsijos kg / apie 15 ÷ 20 m². Praktiškai
sąnaudos priklauso nuo paviršiaus sugeriamumo ir keramikos technologijos.

z Svarbi papildoma informacija
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo. ATLAS DELFIN
preparato likučius galima valyti priemone ATLAS SZOP 2000.
• Saugoti nuo vaikų! Vengti kontakto su oda ir akimis. Elgtis pagal
Techninės charakteristikos nurodymus.
• Priemonę gabenti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje.
• Saugoti nuo peršildymo. Dažų tinkamumo vartoti terminas yra 12
mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg.
Paletė: 300 kg induose po 0,25 kg, 432 kg induose po 1 kg, 540 kg
induose po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06
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MODIFIKUOJANTYS PRIEDAI

ATLAS ELASTINĖ EMULSIJA

pasirinktus skiedinių parametrus
modifikuojantis priedas

• pagerina elastingumą
• padidina sukibimą su pagrindu
• pagerina eksploatacinius parametrus
• praplečia pasirinktų skiedinių panaudojimo spektrą
• kontaktinio sluoksnio TEN-10 ir POSTAR 20 sudedamoji dalis
z Paskirtis ir savybės

Skiedinio modifikavimas

Pagerina skiedinių elastingumą - galima jais pasinaudoti klijuojant keramines plyteles
ant deformuojančių pagrindų, tokių kaip kietos ir stabilios vandeniui atsparios klijuotės
ir gipso-kartono plokštės.
Leidžia geriau niveliuoti skiedinio įtempius - leidžia naudoti neelastingus skiedinius
balkonuose, terasose ir ant po šildomomis grindimis.
Padidina skiedinio sukibimą su pagrindu - po modifikacijos, pagrindinio sukibimo
skiedinius galima naudoti ant senos glazūros ir terakotos paviršiaus, tiesiog ant mozaikinių
plytelių ir stipriai besilaikančių senų klijų ir mineralinių skiedinių likučių.
Pagerina eksploatacinius parametrus - padidina skiedinių plastiškumą, dėl ko lengviau
juos naudoti.
Praplečia pasirinktų cementinių skiedinių panaudojimo spektrą - PADIDINTO
LANKSTUMO ATLAS KLIJŲ SKIEDINYS, MIG klijai, PLYTELIŲ GLAISTAS PLATIEMS TARPAMS,
ir SAVAIME IŠSISKLEIDŽIANTIS PLYTELIŲ GLAISTYMO SKIEDINYS.
Kontaktinio sluoksnio ATLAS TEN-10 ir POSTAR 20 sudedamoji dalis - skirtas tinkamai
paruošti pagrindą prieš formuojant TEN-10 ir POSTAR 20 skiedinio sluoksnį.

z Techniniai duomenys
ATLAS ELASTINĖ EMULSIJA gaminama aukštos kokybės polimerinės dispersijos ir
modifikuojančių priedų pagrindu..
Emulsijos tankis
Mišinio paruošimo bei pagrindo ir aplinkos temperatūra
darbo metu

apie 1,2 g/ m2
nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai
Gaminys turi Techninį patvirtinimą ITB AT15-6708/2005 ir Valstybinio higienos instituto
sertifikatą.
Gaminys turi Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatą Nr. ITB-0015/Z.
Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos sertifikatas.

z Modifikavimas
Emulsijos tirpalo paruošimas

Emulsija pridedama prie skiedinių ištirpinus ją vandenyje Tirpalui paruošti, emulsija perpilama į indą ir atskiedžiama švaru vandeniu atitinkamomis proporcijomis, priklausomai
nuo panaudojimo tikslo:
į PADIDINTO LANKSTUMO ATLAS KLIJŲ SKIEDINĮ - 1 kg emulsijos / 1,7 l vandens
į ATLAS MIG klijus - 1 kg emulsijos / 1,7 l vandens
į ATLAS PLYTELIŲ GLAISTĄ PLATIEMS TARPAMS - 1 kg emulsijos / 1,7 l vandens
į SAVAIME IŠSISKLEIDŽIANTĮ PLYTELIŲ GLAISTĄ - 1 kg emulsijos / 2,0 l vandens
į ATLAS TEN-10 (kontaktinį sluoksnį) - 1 kg emulsijos / 2,0 l vandens
į ATLAS POSTAR 20 (kontaktinį sluoksnį) - 1 kg emulsijos / 2,0 l vandens
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Į vandenį su emulsija lėtai pilamas sausas mišinys (10 kg skiedinio / tirpalas
iš 1 kg emulsijos) ir maišomas iki vienalytės konsistencijos.
Modifikuotas skiedinys tinkamas naudoti po 10 minučių dar kartą
išmaišius. ATLAS KLIJŲ SKIEDINYS, SAVAIME IŠSIKLEIDŽIANTIS PLYTELIŲ
GLAISTAS ir ATLAS PLYTELIŲ GLAISTAS PLATIEMS TARPAMS paruošti su
emulsija tinkami naudoti po 2 val. nuo išmaišymo, ATLAS MIG klijai – po 30
min., o ATLAS TEN-10 ir POSTAR 20 sunaudoti iš kart po sumaišymo.
Nesvarbu ar prie skiedinio pridedame ATLAS ELASTINĘ EMULSIJĄ, ar
naudojame nemodifikuotą skiedinį, jo naudojimo technologija nepakeičiama ir nurodyta skiedinio Techniniame projekte.

z Svarbi papildoma informacija
• Saugoti nuo peršildymo. Dažų tinkamumo vartoti terminas yra 12
mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.
• Įrankius plauti švariu vandeniu iškart po panaudojimo.
• Stipriai prikibusios sukietėjusios modifikuoto skiedinio liekanos šalinamos priemone ATLAS SZOP.
• Saugoti nuo vaikų! Vengti kontakto su oda ir akimis. Elgtis pagal
Techninės charakteristikos nurodymus.
• Emulsiją gabenti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje.

z Sunaudojimas
Vidutiniškai sunaudojama 1,0 kg ATLAS ELASTINĖS EMULSIJOS / 10 kg
modifikuoto cementinio skiedinio.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg, 5 kg.
Paletė: 432 kg induose po 1 kg, 720 kg induose po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010.07.06

MODIFIKUOJANTYS PRIEDAI

ATLAS STATYBINĖ EMULSIJA
betono ir statybinių skiedinių plastifikatorius
• pagerina betoninių ir cementinių bei cemento-kalkių mišinių kokybę
• padidina betono plastiškumą ir takumą
• palengvina ir pagreitina betonavimą
• sumažina betono susitraukimą
z Paskirtis ir savybės

z Techniniai duomenys

Pagerina betoninių, cementinių mišinių bei cemento-kalkių statybinių skiedinių
kokybę.
Pagerina betono plastiškumą ir takumą – užtikrina labai gerą formavimą ir didelį plastiškumą be sudėtinių dalių atidalijimo – emulsija absorbuojasi rišamosios
medžiagos ir smulkaus užpildo paviršiuje, sudarydama sluoksnį, mažinantį vidinę trintį
mišinyje.
Pasižymi stipriu dispersiniu poveikiu – tolygiau paskirstydama rišamosios medžiagos
daleles užtikrina geresnį jos galimybių panaudojimą.
Palengvina ir pagreitina betonavimą – padidina formų ir lentų manevravimą, pagerina
mišinio pumpavimą.
Sumažina susitraukimą – sumažina sukietinto betono arba skiedinio skilinėjimo
galimybę.
Sumažina betonavimo išlaidas
• sumažina torkretbetonio atliekų kiekį,
• sumažina cemento sąnaudas išlaikant gerą betono kokybę,
• leidžia naudoti žemesnės markės cementą arba nepastovios kokybės cementą,
• sumažina garinimo išlaidas,
• sumažina energijos sunaudojimą tirštinimo metu.
Leidžia išgauti idealiai lygų betono paviršių pašalinus lentas.
Leidžia greitai pasiekti pirminį ir galutinį atsparumą gniuždant, lenkiant ir trinant
- taip pat mažėja vandens kiekis maišant.
Palengvina pigmento pasiskirstymą betoniniuose mišiniuose – ypač svarbus veiksnys
spalvoto betono gamyboje.
Padidina atsparumą vandeniui – pagerina betono cheminį, biologinį ir prieššaltinį
atsparumą.
Suteikia tiksotropines savybes – palengvina statybinių skiedinių paviršių užtrynimą.
Pagerina naujo betono sluoksnio sukibimą su senu pagrindu.
Sumažina lengvųjų grudelių poveikį esant skystiems mišiniams – padidina naujų
mišinių glaustumą, dėl ko užtikrinamas didelis atsparumas atidalijimui, net esant skystai
konsistencijai.

ATLAS STATYBINĖ EMULSIJA yra polimerinė dispersija, melamino sulfato
pagrindu.
Paruošto naudoti produkto tankis

apie 1,3 g/ m2

Skiedinio paruošimo temperatūra

nuo +5°C iki +25°C

z Techniniai reikalavimai
Gaminys turi Techninį patvirtinimą ITB AT 15-6709/2005 ir Valstybinio
higienos instituto sertifikatą. Gaminys turi Gamyklinės gamybos kontrolės sertifikatą Nr. ITB-0015/Z. Gaminiui suteiktas Radiacinės higienos
sertifikatas.

z Betono mišinio modifikavimas
ATLAS STATYBINĖ EMULSIJA dozuojama nuo 0,5 iki 2,5% bendro cemento
svorio, priklausomai nuo norimo efekto. Dozuojant emulsiją santykiu:
0,5 – 1,0 % cemento svorio

padidinamas plastiškumas

0,8 – 1,5 % cemento svorio ar
daugiau

padidinamas stiprumas, ypač pradinis
ir sumažėja vandens (iki 30 %) kiekis
maišant

2,0 – 2,5 % cemento svorio

galima pagerinti konsistenciją ir gauti
žymiai didesnį stiprumą

ATLAS STATYBINĖ EMULSIJĄ galima įpilti tiesiog į mišinį maišymo pabaigoje arba sumaišyti su vandeniu. Nepasitarus su gamintoju ar neatlikus
bandymo, nemaišyti su kitais priedais.

z Svarbi papildoma informacija
Emulsiją gabenti ir laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausoje
aplinkoje, pliusinėje temperatūroje. Saugoti nuo peršildymo. Emulsijos
tinkamumo vartoti terminas yra 24 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos
pagaminimo datos.

z Pakuotės
Plastikiniai indai: 1 kg, 5 kg.
Paletė: 432 kg induose po 1 kg, 720 kg induose po 5 kg.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai
ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų
saugos reikalavimų.
Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2009.08.07
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