
 
ULTRA FIX 

Elastingi plytelių klijai 
 
NAUDOJIMO SRITIS 
Tinka klijuoti keramines, akmens masės plyteles ir natūraliam akmeniui (pvz., granitui) 
ant Kiilto hidroizoliacijos, vinilinių dangų, dažų, senų plytelių, plytų, betono, tinkuotų 
paviršių taip pat ir ant cemento pjuvenų ir gipso kartono plokščių, kurios buvo apdirbtos 
Kiilto hidroizoliacija. Viduje ir išorėje, bet ne ant paviršių, kurie nuolat yra po vandeniu 
(pvz. baseinuose). 
 
KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS 
Paviršius turi būti švarus, be dulkių ir galutinai išdžiūvęs.  Pašalinkite glaistą maišomą su 
vandeniu.  Sudrėkinkite sausus ir įgeriančius paviršius (išskyrus paviršius iš plokščių). Jei 
bus klijuojama ant vinilo, dažų ar senų plytelių, atminkite, kad senas paviršius turi būti 
gerai sukibęs su pagrindu. Nuplaukite nešvarumus, vašką, riebalus, alyvą. Kai paviršius 
išdžiūvo, jei reikia, pašveiskite su švitriniu popieriu ir nuvalykite nušlifuotas dulkes. 
Klijuojant plyteles ant šildomų grindų, šildymą rekomenduojame išjungti 24 val. prieš 
darbą. 
 
SAVYBĖS 
* Ilgas darbo laikas 
* Atsparūs šalčiui 
* Atsparūs drėgmei 
* Galima klijuoti ant plytelių ar vinilo dangų 
* Nedegūs 
* Klijų pagalba galima išlyginti mažus paviršiaus nelygumus 
 
TECHINIAI DUOMENYS 
Tipas                                    cemento, kvarco, klijų milteliai 
Dalelių dydis                        ≤ 0.5mm 
 
IŠEIGA 
Apie 3 kg/m²  kai naudojamos standartinės “šukos”: 
(dantytumas: plotis 6 mm, tarpas 6 mm, aukštis 6 mm) 
Apie 2 kg/m² kai naudojamos mozaikinės “šukos”: 
(dantytumas: plotis 6 mm, tarpas 6 mm, aukštis 4 mm) 
 
MAIŠYMO SANTYKIS 
Klijai                        20 kg  
Vanduo            5,0 l  
 



 
DARBO LAIKAS 
Po sumaišymo su vandeniu, apie 3-4 val. 
Atviras išlaikymo laikas - 15 minučių.  
 
REKOMENDUOJAMOS 
DARBO SĄLYGOS 
Patalpų ir  
paviršiaus temperatūra                      +18...+20 ºC 
Paviršiaus drėgmė                            <90 % santykinės oro drėgmės 
Klijavimo metu paviršiaus, klijų ir plytelių temperatūra turi būti aukštesnė nei  +5°C. 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Plytelių klijus, nuolat maišant, pilti į švarų ir vėsų vandenį, kol susidaro vientisa, stipri 
masė. Paruošti klijai turi pastovėti 15 - 20 minučių, tada dar kartą masę išmaišyti ir 
galima klijuoti plyteles. Paruoštus klijus galima naudoti 3-4 valandas. Į jau sukietėjusią 
masę papildomai vandens pilti nebegalima. Klijais padengti klijuojamą paviršių juos 
stipriai prispaudžiant. Klijais reikia padengti tokį plotą, ant kurio galima priklijuoti 
plyteles per 10-15 minučių. Plyteles reikia stipriai prispausti prie pagrindo iš karto 
reikiamoje vietoje. Sukibimą darbo eigoje reikia nuolat tikrinti. Jeigu norima patikrinti 
plytelės prikibimą, po jos atplėšimo reikia užtepti klijų ant galinės plytelės pusės 
(įprastoms plytelėms reikia padengti 70% paviršiaus, o klinkerinių plytelių 100%). Esant 
normaliai temperatūrai, plytelių siūles užpildyti galima po 1-os dienos, o prie 
neįgeriančių paviršių – po 3-jų dienų. Kampai ir kiti judantys sujungimai turi būti 
užpildyti Kiilto Kestosil sanitariniu silikonu. Šviežias dėmes nuvalykite su vandeniu arba 
drėgnu skudurėliu. Išdžiūvę klijai nuvalomi tik mechaniniu būdu. 
  
ĮPAKAVIMAS 
20 kg popierinis maišas. 
 
EKSPLOATACINĖ IR  
EKOLOGINĖ SAUGA 
Dirgina kvėpavimo takus ir odą. Yra didelė akių pažeidimo rizika. Pasistenkite neįkvėpti 
dulkių. Stenkitės, kad chemikalai nepatektų ant odos ir į akis. Jeigu purslai pateko į akis, 
jas tuoj pat praskalaukite gausiu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.  
  
SAUGOJIMAS  
Saugoti uždaroje, originalioje pakuotėje ne ilgiau nei 1 metus, sausoje ir vėsioje 
patalpoje. 
Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. 
 
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes 
negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime 
prisiimti atsakomybės. 


