
VOLMA-MULTIKLEY 

C1T 

Sumažinto suslūgimo standartiniai cementiniai klijai  

Produkto aprašymas 

Padidinto atviro laiko cemento pagrindo sumažinto suslūgimo įprastai kietėjantis skiedinys skirtas vidaus 

ir lauko darbams. Tinka didelio formato plokštėms. 

Pakuotė ir saugojimas 

VOLMA-MULTIKLEY pakuojamas į popierinius 25 kg maišus. Maišai su sausu mišiniu saugomi sausose 

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

terminas – 12 mėnesių. 

Naudojimo sritis 

Sienų ir grindų aptaisymo keraminėmis plytelėmis ir stambesnėmis plytelėmis iš keraminio granito, 

granito, natūralaus ir dirbtinio akmens reikmėms.  Naudojamas patalpų viduje esant normaliam ir 

santykiniam drėgnumui, tinka lauko darbams. Galima naudoti „šiltų grindų“ sistemoje. Tinka atliekant 

darbus su tinkuotais cemento-smėlio ir kalkių tinkais paviršiais, betono paviršiais, aptaisant cemento ir 

gipso paviršius. 

Pagrindinės savybės ir privalumai 

- Tinka didelio formato plokštėms 

- Vidaus ir lauko darbams 

- Tinka grindims ir sienoms 

Paviršiaus paruošimas 

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

nelygumus, labai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu. 

Tirpalo ruošimas: 

Įpilkite švaraus vandens (vandens temperatūra nuo +5 °C iki +20 °C), išlaikant proporcijas: 0,23–0,25 litro 

1 sauso mišinio kg. Išmaišykite statybiniu maišytuvu su antgaliu iki vientisos masės. Palaukite 5–7 

minutes tam, kad skiedinys išbrinktų, pakartotinai išmaišykite. Sunaudokite skiedinį per 3 valandas nuo 

jo pagaminimo. 

Darbų tvarka 

Klijus užtepkite ant paviršiaus lygia dantyto tiesiklio puse ir paskirstykite, kol gausite lygų paviršių, 

profiliuokite struktūrą dantyta puse.  Uždėkite plyteles ant klijų sluoksnio ir gerai prispauskite, šiek tiek 

pastumdami jas. Plytelių padėtį galima koreguoti 15 minučių nuo jų paklojimo. Siūles šlifuokite specialia 

šlifavimo priemone ne anksčiau nei po 24 valandų. Darbus atlikite sausomis sąlygomis, esant oro ir 

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

 Techninės charakteristikos: 



Sukibimo tvirtumas tempiant išdžiovinus 
sausu būdu 

≥ 0,5 MPa EN 12004  

Sukibimo tvirtumas tempiant palaikius 
vandenyje 

≥ 0,5 MPa EN 12004  

Sukibimo tvirtumas tempiant išdžiovinus 
karštu būdu 

≥ 0,5 MPa EN 12004  

Sukibimo tvirtumas tempiant užšaldžius ir 
atitirpinus 

≥ 0,5 MPa EN 12004  

Rezervinis laikas: Sukibimo tvirtumas 
tempiant 

≥ 0,5 MPa mažiausiai 20 

minučių 
EN 12004  

Sąveikos su ugnimi klasė A1 (1,4 %) EN 12004  

 

 

 


