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GAMINIO APRAŠYMAS 
 

Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                                                 Produkto Nr. : 3.184 

 

TECMACOL FLEX 
Lankstūs cementinio pagrindo plytelių klijai 

 

APRAŠYMAS 
TECMACOL FLEX tai lankstūs vienkomponenčiai cementinio pagrindo klijai specialiai sukurti klijuoti natūralų 

akmenį, akmens masės bei keramikines plyteles ant įvairių paviršių prieš tai apdorotų cementinėmis 

hidroizoliacinėmis TECMADRY grupės medžiagomis. Skirta keramikinių plytelių klijavimui ant įvairių paviršių 

tiek viduje, tiek lauke. 

 

PANAUDOJIMAS 
TECMACOL FLEX ypač rekomenduojamas: 

 Dėl itin gerų sukibimo savybių skirta apdailos medžiagų (įvairios plytelės, natūralus akmuo ir kt.) 

klijavimui ant mažai įgeriančių arba neįgeriančių paviršių. 

 Natūralaus akmens, akmens masės bei keramikinių plytelių klijavimui ant įvairių paviršių prieš tai apdorotų 

TECMADRY grupės cementinėmis hidroizoliacinėmis medžiagomis (pvz.: plytelių klijavimas 

baseinuose). 

 Įvairių tipų plytelių klijavimui ant grindų ir sienų tiek viduje, tiek lauke. 

 Plytelių klijavimui dideliuose plotuose ir ant šildomų grindų. 

 Klijavimui prie įvairių plokščių (gipso kartono, polistirolo ir kt.). 

 

PRIVALUMAI 

 Ilgaamžiškumas ir didelis atsparumas vandeniui (pvz.: plytelėmis išklijuoti baseinai). 

 Didelis lankstumas. 

 Geras sukibimas su įvairiais pagrindais (tinkas, gipso kartono plokštės, seni keramikiniai paviršiai, 

natūralus akmuo, terakota ir kt.) 

 Galima naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. 

 Tinka plytelių klijavimui ant grindų ir sienų. 

 Rekomenduojama visiems plytelių tipams (įgeriančioms ir neįgeriančioms). 

 Tinkama didelėms plytelėms (dvigubas klijavimas). 

 Paprastas naudojimas, tereikia sumaišyti su vandeniu. 

 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Paviršiai turi būti švarūs ir be jokių likučių, tokių kaip riebalai, tepalai, skystos medžiagos neleidžiančios klijams 

prilipti prie tam tikro paviršiaus, skiedinio, dulkių, smėlio ar kokių kitų neprikibusių ar blogai sukibusių medžiagų. 

Paviršius turi būti sąlyginai lygus, kitokiu atveju jį reikia išlyginti iki 5mm (24-48 valandas prieš klijavimą). Visos 

stipriau pažeistos vietos turi būti iš anksto pataisytos naudojant PREMHOR. Prieš naudojant TECMACOL FLEX 

ant itin įgeriančių paviršių rekomenduojama prieš tai juos sudrėkinti. 

 

NAUDOJIMAS 
Maišykite TECMACOL FLEX su švariu vandeniu rankomis arba mechaniniu maišytuvu mažu greičiu, kol išgausite 

vientisą, tiksotropinę masę, su kuria lengva dirbti. Vienam maišui TECMACOL FLEX naudojama nuo 5,5 iki 6 

litrų vandens (visada naudokite tokį patį kiekį). Visada stenkitės išgauti pastos konsistencijos vientisą masę be 

gumulų. Rekomenduojame visada maišyti su mechaniniu maišytuvu. Leiskite klijams pastovėti 5 minutes, tada vėl 

lengvai pamaišykite prieš naudodami. 

 

 

ĮRENGIMAS 
Denkite apytiksliai po 2 kv. m. glaistykle tolygiai paskirstykite reikiamo storio išgavimui ir sušukuokite dantyta 

mentele. Apytikslė išeiga mažoms plytelėms 2.5 – 4.0 kg/kv. m., dengiama 3-6 mm priklausomai nuo plytelių 
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dydžio. Didelėms plytelėms naudokite 10 mm dantukų aukščio mentelę. Tolygiai, švelniai judinant prispauskite 

plyteles, kad būtų užtikrintas pilnas griovelių išspaudimas ir pilnas sukibimas. Įrengdami atsižvelkite į 

konstrukcines siūles (temperatūrines, deformacines, įtrūkių, perimetro kampų ir kt.). Užtikrinkite bent 2-3mm 

tarpus tarp plytelių. Tarpų užpildymas turėtų būti atliktas po 24-48 valandų. Patalpų plotuose didesniuose nei 15 

kv. m. rekomenduojama įrengti perimetro deformacines siūles tarp grindų ir sienų ar kolonų. Plotuose virš 30 kv. 

m. palikite tarpus vėliau užpildomus elastine medžiaga (SATECMA ELASTIC PM 33 / H2O). 

 

SPECIALIOS ĮRENGIMO SĄLYGOS 
Naudojant fasadams ar kt. išorės apdailai, plytelės turėtų būti papildomai mechaniškai pritvirtintos. Klijuojant ant 

gipso kartono plokščių ar Styrofoam polistirolo, norint išvengti bet kokio judėjimo, turi būti užtikrintas pakankamas 

pagrindo pritvirtinimas. Klijuojant ant šildomų grindų, pagrindas turi būti kambario temperatūros (10-30°C). 

Didelėms plytelėms (> 750 cm2) ir klijuojant lauke, rekomenduojamas dvigubas klijavimas (klijai ant pagrindo ir 

ant plytelės). 

 

APRIBOJIMAI 

 Niekada nenaudokite ant gipso, dažų, kalkių. 

 Netinkama naudoti kai temperatūra viršija 30 °C arba yra žemesnė nei 10 °C. Taip pat jeigu yra šalnos, 

lietaus, stiprių vėjų ar intensyvaus saulės apšvietimo tikimybė įrengimo metu. 

 Nenaudokite ant sušalusio ar apšerkšnijusio pagrindo. 

 Maišydami nenaudokite daugiau vandens nei nurodyta. 

 Negalima per daug drėkinti sienų kai yra žema temperatūra. 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Klasifikacija pagal EN 12004: 2001 C2 TE 

Klasifikacija pagal EN 12002: 2003 S1 

Kietųjų dalelių kiekis 1,40 g/cm3 

Dalelių dydis (EN 12192-1) 0 – 0,7 mm 

Įrengimo temperatūra Nuo +5 iki +30 °C 

Šviežio skiedinio tankis (EN 1015-6) 1800 kg/m3 

Sumaišytų klijų panaudojimo laikas Apie 2 valandos 

Pataisymo laikas Apie 30 minučių 

Pradinis sukibimas (EN 1348) > 1,0 N/mm2 

Sukibimas po panardinimo į vandenį (EN 1348) > 1,0 N/mm2 

Sukibimas po šiluminio sendinimo (EN 1348) > 1,0 N/mm2 

Sukibimas po sušalimo – atšilimo ciklų (EN 1348) > 1,0 N/mm2 

Spalva Balta 

Išeiga 2.5 – 4.0 kg/kv. m. 

 

 

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS 

Popieriniai maišai po 25 kg. Produktas turėtų būti laikomas neatidarytuose originaliuose maišuose. 

Saugojimo laikas originaliose įpakavimuose neturėtų viršyti 12 mėnesių. 

 

 

 

 

 

 

 
**Informacija duomenų lape, taip pat ir rekomendacijos, tiek žodinės, tiek rašytinės arba gautos iš bandymų atliktų mūsų laboratorijose ar trečiųjų šalių, yra 

pateikiamos sąžiningai remiantis mūsų patirtimi ir gautais bandymų rezultatais, bet tai nėra garantija. Mūsų rekomendacijos neatleidžia nuo atsakomybės 

tinkamai susipažinti su produktu prieš jį naudojant ir atlikti bandymus turint abejonių dėl produkto tinkamumo konkrečiam panaudojimui. Darbų atlikimas, 
naudojimas ir laikymas bet kurio iš mūsų produktų nėra mūsų kontroliuojamas ir todėl visa atsakomybė tenka tam, kuris produktą naudoja. Taigi, 

neatsižvelgiant į ankščiau paminėtas instrukcijas, visa atsakomybė tenka produkto naudotojui.** 
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