
VOLMA-MONTAJ 

Klijai gipso blokams skirti naudoti pertvaroms ir gipso plokštėms klijuoti 

EN-12860 

Produkto aprašymas 

Gipso blokų klijai, skirtas vidiniams darbams. 

Pakuotė ir saugojimas 

VOLMA-MONTAJ pakuojamas į popierinius 30 kg maišus.  Maišai su sausu mišiniu saugomi sausose 

patalpose sandėliuojant juos ant medinių padėklų. Garantinis laikymo nepažeistoje firminėje pakuotėje 

terminas – 12 mėnesių. 

Naudojimo sritis 

Skirta įrengti pertvaras iš gipso plokščių su išdroža ir dygiu, tvirtinti gipso elementus, gipso kartono 

lakštus. Tinka naudoti ant šių pagrindų: Betono ir monolitinio betono plokštės, plytos, putbetonis, dujų 

betonas ir tinkuotos nelygaus paviršiaus sienos. Naudojamas patalpų viduje esant normaliam drėgnumui 

ir temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. 

Pagrindinės savybės ir privalumai 

- Ant gipso pagrindo 

- Skirtas vidiniams darbams 

- Patogus naudoti 

Paviršiaus paruošimas 

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas.  Mažai įgeriantys paviršiai gruntuojami gruntu, suformuojančiu 

nelygumus, labai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu. 

Tirpalo ruošimas 

Išberkite sausąjį mišinį į švarų vandenį pagal proporciją 1 kg sausojo mišinio į 0,45–0,55 l vandens ir 

išmaišykite iki vientisos masės. Palikite tirpalą 2–3 minutėms. Norėdami pakeisti konsistenciją įberkite 

dar mišinio arba įpilkite vandens, gerai išmaišykite. Sunaudokite tirpalą per 60 minučių nuo jo 

pagaminimo. 

Darbų tvarka 

Gipso kartono plokščių klijavimas 

Montavimo klijų mišinį užtepkite ant galinės plokštės paviršiaus mentele (naudokite nedidelį kiekį 

medžiagos), paskirstykite visu perimetru 12,5 mm pločiu. Plokštėms, kurių storis viršija 9,5 mm, be 

sluoksnio palei perimetrą papildomai suformuojamos dvi eilės plokštės centre. Mažiausias atstumas tarp 

porcijų turi būti 35–40 cm. Gipso kartono plokšte su užteptais klijais stipriai prispausti prie pagrindo ir 

lengvais smūgiais išlyginti plokštes vienoje plokštumoje, pašalinti nukrypimus nuo vertikalės. Plokščių 

padėti galima koreguoti 10 minučių. Montuojant gipso kartono plokštes ant nelygių paviršių (nelygumai 



viršija 20 mm) būtina suformuoti papildomą išlyginamąjį karkasą - lygų paviršių visu plokštės perimetru 

ir centre pritvirtinant 10 cm pločio gipso kartono juostas montavimo klijais VOLMA-MONTAJ. 

Gipso plokščių su išdroža ir dygiu montavimas 

Įrenginėjant pertvaras iš gipso plokščių su išdroža ir dygiu mišinys paskirstomas ant vertikalių ir 

horizontalių plokštumų (išdrožų ir dygių). Mišinio perteklius nedelsiant šalinamas ir naudojamas 

tolesniems darbams. Po išdžiovimo aptikti nelygumai pašalinami šlifuojant. 

Techninės charakteristikos: 

 

Vandens išeiga 1 kg sausojo mišinio 0,45–0,55 l 

Skaičiuotinos statybinio gipso, naudojamo 

gipso klijams gaminti, šilumos laidumo 

reikšmės:  

0,22 W/m*K 

Likutis ant sieto 200 mkm Ne daugiau, kaip 10 % 

Likutis ant sieto 400 mkm  0 

SO3 kiekis Ne mažiau, kaip 30 % 

Tirpalas tinkamas tepti  Ne anksčiau, nei po 45 min 

pH Nuo 6,5 iki 10,5 

Sąveikos su ugnimi klasė  A1 


