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PASKIRTIS
Klijai naudojami putplasčio polistireno plokščių klijavimui ir stiklo pluošto tinkleliu sutvirtinto sluoksnio 
ant pastatų išorinių sienų sudarymui, naudojant baltąjį arba grafitinį polistireną. Mišinys gali būti 
naudojamas klijuoti izoliacines plokštes prie betono, keraminių ir silikatinių plytų ar blokelių, prie sienų 
iš lengvojo betono, keramzitinių ir  akytojo betono blokelių su neapdorotais ir tinkuotais paviršiais arba 
dažų dangomis. Produktas neturėtų būti naudojamas ekstruzinio polistireno klijavimui ir šiluminės 
izoliacijos klijavimui ant bituminių pagrindų.  

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti pakankamai tvirtas ir lygus, švarus nuo dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus ir 
riebalų, vaško, aliejinių dažų likučių, silpnai besilaikančių emulsinių dažų fragmentų ir kt. Didesni 
nelygumai ir ertmės turėtų būti užpildyti, o pažeisti ir silpnai besilaikantis tinkai turi būti pašalinti. 
Stipriai įgeriančius arba sumažinto sukibimo paviršius gruntuokite naudodami „Feidal Grunt GF“. 
Klijuojant ant sunkiai valomo ir nestabilaus paviršiaus, rekomenduojama atlikti sukibimo testą, kurį 
sudaro trijų polistireno (5 cm x 5 cm) pavyzdžių klijavimas ir sukibimo patikrinimas po 3 parų. 
Pagrindas gali būti laikomas pakankamai stipriu, jei atplėšimo metu įplyšimas įvyksta polistireno 
sluoksnyje.

MIŠINIO PARUOŠIMAS
Maišo turinį supilkite į indą su vandeniu, išlaikydami proporciją: 5-6 litrai vandens 25 kg mišinio. 
Sumaišykite naudodami lėtaeigę maišykle, kol gausite vienalytę, plastišką konsistencija. Skiedinys 
paruoštas naudoti maždaug po 5 minučių pakartotinai permaišius. 

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS
Jei paviršius yra lygus, visą polistireno plokštės vidinį paviršių padenkite klijais 15 mm mentele. Jei 
klijuojate ant nelygaus paviršiaus, plokštės perimetrą padenkite  3 cm atstumu nuo krašto  3 ÷ 8 cm 
pločio klijų juostomis, o likusiame paviršiuje užtepkite 6 ÷ 8 delno dydžio taškus, kurių skersmuo apie 8 
cm. Klijais padengtą plokštę nedelsiant priklijuokite prie pagrindo ir sulyginkite su gretimomis plokštėmis. 
Įsitikinkite, kad klijai neužpildo tarpo tarp plokščių. Įrengus cokolinį profilį, plokštės pradedamos klijuoti 
nuo apatinės pastato dalies kampo. Putų putplasčio plokštės turi būti klijuojamos taip,  kad klijai padengtų
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bent 40% jo paviršiaus. Putplasčio  plokščių tvirtinimas smeigėmis gali būti atliekamas tik po to, kai 
klijai visiškai išdžiūsta, tam kad plokštės neatsiklijuotų nuo pagrindo. Rekomenduojama naudoti 5 
kaiščius 1 m2,  jei projekte nenumatyta kitaip. Tolesni darbai (plokščių šlifavimas ir valymas, bei 
armavimas) gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 3 dienų po šilumos izoliacijos plokščių klijavimo. 
Draudžiama atlikti darbus kritulių metu, pučiant stipriam vėjui, saulėkaitoje,  be specialių pastolių 
uždengimų ribojančių oro sąlygų įtaką. Klijuodami pilkąjį polistireną, būtina naudoti pastolių 
uždengimus, nepaisant vyraujančių oro sąlygų.

POLISTIRENO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS
Prieš armavimo sluoksnio įrengimą reikėtų nušlifuoti putplasčio polistireno plokščių paviršiaus 
nelygumus. Tada ant priklijuotų polistireno plokščių paviršiaus ištisiniu maždaug 3 mm storio sluoksniu, 
pradedant nuo sienos viršaus, tepkite Feidal MIX II mišinį vertikaliomis armavimo tinklelio pločio 
juostomis. Įplukdykite armavimo tinklelį į mišinį, stumdami jį mentele. Tinklas turėtų būti įtemptas ir 
visiškai padengtas klijais. Armuoto sluoksnio, turinčio vieną tinklelį, storis turėtų būti 3–4 mm. 
Armavimo tinklo juostos turi būti dedamos su 10 cm persidengimu. Norėdami padidinti atsparumą 
pastato kampuose ir durų bei langų apvadų kampuose, prieš įdėdami tinklelį, klijuokite specialias 
kampines juosteles. Tais atvejais, kai juostos su tinkleliu jau buvo panaudotos, šių kampų pakartotinai 
apsaugoti nereikia, kad tinkavimo metu nebūtu matomas sustorėjimas. Taip pat rekomenduojama 
išpjauti plokštumos tinklelį maždaug 2 ÷ 3 cm atstumu nuo kampo taip, kad kartu su tinkleliu kampe 
jis sudarytų vienodą paviršių. Sienų paviršiai vertikalių ir horizontalių langų ir durų kampų sankryžoje 
turėtų būti sustiprinti, papildomai klijuojant įstrižines tinklo juosteles. Norėdami užbaigti horizontalius 
langų, durų, balkonų  ir kt. kraštus, naudokite nulašėjimo profilius. Draudžiama atlikti darbus kritulių 
metu, pučiant stipriam vėjui, saulėkaitoje,  be specialių pastolių uždengimų, ribojančių oro sąlygų įtaką. 
Klijuodami pilkąjį polistireną, būtina naudoti pastolių uždengimus, nepaisant vyraujančių oro sąlygų. 
Dėl netinkamo armavimo sluoksnio įrengimo sumažėja šiltinimo sistemos tarnavimo laikas.

SĄNAUDOS
Priklausomai nuo dengimo būdo ir sluoksnio storio, sąnaudos svyruoja nuo 4 kg iki 5 kg / m2 plokščių 
priklijavimui, ir nuo 3,5 kg iki 4,5 kg / m2, kai armuojamas tinklelis. Iškart po darbo, naudotus įrankius 
reikia nuplauti švariu vandeniu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Produkto sudėtyje yra cemento ir vyksta šarminė reakcija. Patekus į akis, gerai nuplaukite švariu 
vandeniu ir susisiekite su gydytoju.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Saugojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Laikyti sandariai 
uždarytose pakuotėse, saugoti nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Gaminio 
sukietėjimas yra netinkamo laikymo rezultatas. Galima gabenti bet kuria transporto priemone, ne 
žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje. Netaikomi ADR reglamentai. 
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TECHNINIAI DUOMENIS

Mišinio proporcijos 4,5-5,5 litrai vandens/25kg mišinio 

Darbo temperatūra nuo + 5oC iki + 25oC kai santykinė 
drėgmė mažesnė nei 80% 

Atviro darbo laikas 1h 

Rišimosi laikas
24h 

Sąnaudos 4-5 kg/m2

Grūdėtumas 0,1-0,5 mm 

Sukibimas su izoliacine plokšte ≥ 0,08 MPa 

Sukibimas su pagrindu ≥ 0,25 MPa 

Galimybė dengti 
vėlesnius sluoksnius

3 dienos (priklausomai nuo pagrindo 
temperatūros, drėgmės ir pagrindo įgerties)

PAKUOTĖ

Vienetinė: 25 kg popieriniai maišai. Antrinė: 48 vnt. X 25 kg padėklas = 1200 kg „Feidal Polska Sp. 
yra atsakingas už tinkamą gaminio kokybę, tačiau tai nedaro įtakos gaminių naudojimui priešingai nei 
jų paskirtis ir techninės rekomendacijos. Pateikta informacija yra teikiama sąžiningai ir atsižvelgiant į 
naujausias žinias. Ši informacija negali pakeisti esminio statybų proceso dalyvių paruošimo ir 
sveikatos, saugos taisyklių bei statybų taisyklių laikymosi. Kilus abejonėms, susisiekite su techniniu 
atstovu arba atlikite atitinkamus bandymus. 
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