
Optoflex Elastic

Elastingi plytelių klijai
 tinka terasoms ir balkonams
 neslenka, net klijuojant nuo viršaus
 tinka daugeliui plytelių
 ilgas atviras darbo laikas > 30 min.

Produktas
Didelio elastingumo, atsparūs šalčiui keraminių plytelių klijai. Padidinto atsparumo, neslenkantis, prailginto atviro darbo laiko. 
Tinkami naudoti sumaišius su vandeniu. 
Klasė C2 TE.

Paskirtis ir savybės
Keraminių, teraco ir akmens masės plytelių klijavimui:

✔ viduje ir išorėje
✔ atsparūs šalčiui ir vandeniui bei elastingi
✔ sieninėms ir grindų plytelėms
✔ šildomoms grindims
✔ keraminių, akmens masės, betoninių  bei mozaikinių plytelių klijavimui
✔ skirti naudoti ant betoninių, anhidritinių, gipskartonio, cementinių - kalkinių ir kitų paviršių balkonuose bei ant cokolių.
✔ tinka vidutinio įmirkio vietose, tokiuose kaip cokoliai.

Naudojimo instrukcija:
Maišo turinį išmaišyti 5,5-6 l švaraus vandens išmaišykite lėtaeigiu sraigtiniu maišytuvu. Išmaišyti iki vienalytės plastiškos konsistencijos, po 5 min. 
pakartotinai permaišyti. Paruoštą mišinį priklausomai nuo aplinkos sąlygų sunaudoti ne vėliau kaip per 3val. Mišiniui pradėjus stingti draudžiama ji
pakartotinai skiesti vandeniu. Taip pat siekiant pakeisti skiedinio konsistencija draudžiama maišyti su sausu mišiniu ar skiesti vandeniu. Mišinys 
tepamas dantytąja mentele, dantų dydis parenkamas pagal plytelių matmenis. Nerekomenduojama per kartą tepti didesnio nei 1,5m2 paviršiaus 
ploto. Plytelės klijuojamos tik kol ant skiedinio paviršiaus nesusidarė „plutelė“. Priklijuotas plyteles stipriai prispausti prie paviršiaus, kad visas 
klijuojamas plytelės paviršiaus plotas pasidengtų klijais. Klijų perteklių nuo plytelių bei iš tarpų tarp jų pašalinkite jam dar nesukietėjus. Šalindami 
sukietėjusius klijus galite pažeisti plytelių paviršių. Optoflex SuperElastic priklijuotas plyteles galima glaistyti po 24 valandų. Pilnai apkrauti 
paviršius galima ne anksčiau kaip po 14 dienų. Klijavimo metu temperatūra privalo būti ne žemesnė nei +5ºC.

Dėmesio:
Klijai netinkami paviršiaus lyginimui. Esant būtinybei išlyginti paviršius naudokite lyginamąjį mišinį Optomur AMT. Darbo su  Optoflex SuperElastic 
bei džiuvimo metu saugokite paviršius nuo saulės, stipraus vėjo, šalčio ir lietaus. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir
reikalavimais.

Pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas neįšalęs. Seni dažai, dulkės ir kitos sukibimą mažinančios privalo būti pašalintos prieš klijavimą. Gipsinius 
ir anhidritinius paviršius gruntuokite giluminiu gruntu Optogrunt AquaForte.  Stipriai dulkančius paviršius gruntuokite įgeriančių paviršių gruntu 
Optogrunt Flat arba  giluminiu gruntu Optogrunt AquaForte. Nestabilius ir didelius išorės paviršius veikiamus žemų ar aukštų temperatūrų 
patariama klijuoti OptoFlex SuperElastic. Pagrindo drėgnumas negali viršyti: 2% cementiniams paviršiams, 0,5% gipsiniams ir  1% anhidritiniams 
paviršiams.

Techniniai duomenys:
Sukibimas
Pradinis: ≥ 1,0 N/mm2

Panardinus į vandenį: ≥1,0 N/mm2

Po šiluminio sendinimo: ≥ 1,0N/mm2

Po užšaldymo-atšildymo ciklų: ≥ 1,0 N/mm2

Atviras darbo laikas 30 min.: ≥ 0,5 N/mm2

Slydimas: ≤ 0,5 mm

Produkto sąnaudos:

Mentelės dantų dydis/sąnaudos
4 mm apie 1,9 kg/m2

6 mm apie 2,6 kg/m2

8 mm apie 3,8 kg/m2

Saugojimas
Klijus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant palečių). Atviras pakuotes sandariai uždarykite.  Mišinio 
sandėliavimo laikotarpis 12 mėnesių 

Smulkesnė informacija rasite techniniame aprašyme svetainėje www.frontalis.lt 


