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BOLIX P 
Klijų skiedinys C2T 

 

 
Puslapis 1 iš 3  

PRODUKTO SAVYBĖS: 
 padidintas sukibimas (C2) su pagrindu 

 sumažintas nutekėjimas (T) - plytelių nuo viršaus į apačią klijavimo 
galimybė 

 atsparus šalčiui 

 pritaikyta hidroizoliacijai po plytelėmis patalpose drėgnas 

 skirtas klijuoti sunkias akmens masės plyteles, klinkerio ir akmens 
apdaila ant stipriai apkrautų pagrindų 

 ant stipriai apkrautų pagrindų, t. y. pramoninių grindų 

 
PAGRINDAI:  
Vidaus ir išorės darbams: 

 juodgrindės ir cemento grindys, 

 betonas, ląstelinis betonas, lengvas betonas, gelžbetonis, 

 cemento ir kalcio - cemento tinkai 

 vienalypiai mūrai su pilnomis siūlėmis, 

 pluoštinio cemento plokštė, 

 hidroizoliacijos, tame BOLIX HYDRO ir BOLIX HYDRO DUO, 
 
Viduje: 

 gipso-kartono plokštės, 

 gipso tinkai ir anhidritas, 
 

MONTAVIMO MEDŽIAGOS:  
Mažo, vidutinio ir didelio formato plytelės: 

 keraminės (glazūra, terakota, smiltainis, klinkeris), 

 akmens keramikos, 

 akmens nejautrios spalvų pakitimams, 

 betono, 

 keraminės mozaikos. 
 

PASKIRTIS: 
 plytelių montavimo klijai (2 ÷ 10 mm), 

 išlyginimo mentelė iki 5 mm, 

 į išorę ir vidų, 

 terasose, balkonuose, loggie (mažo ir vidutinio formato plytelės), 

 šlapiose patalpose, tame voniose, tualetuose, skalbyklose, dušuose, 
viešose sanitarinėse vietose,  

 ant stipriai apkrautų paviršių, t.y. garažuose, dirbtuvėse, pramonės 
grindims, komunikacijos takams, 

 sienoms ir grindims. 
 

PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Pagrindas turėtų būti našus, sausas, nuvalytus iš antiadhezinių dangų 
tokių kaip: dulkės, riebalai, bitumai, dumbliai ir kitų medžiagų 
mažinančių sukibimą. Rekomenduojama, kad nauji paviršiai būtų 
atitinkamai sezonuojami: 

- glaistas BOLIX SPN min. 2 dienos 
- juodgrindės BOLIX PC-B 
 
 
 
 
- juodgrindės PC-S 

min. 1 diena - prieš keraminių 
dangų klijavimą 
min. 2 dienos - prieš akmens 
dangų klijavimą 
 
min. 2 dienos 

- besiūlės grindys BOLIX PC min. 7 dienos 

- anhidritinės juodgrindės  
- gipso pagrindai 

drėgmė ≤ 0,5% 
drėgmė ≤ 1,0% 

- betonas, lengvas betonas min. 3 mėnesiai, drėgmė < 4% 
- cemento danga, cemento 
arba cemento kalkių tinkai 

min. 28 dienos, drėgmė < 4% 

 
Kalkių dažų ir klijų paviršius reikia pašalinti. Mažus nelygumus išlyginti 
klijavimo mišiniu BOLIX ES. Nelygumus ir trūkumus virš 5 mm išlyginti 
mišiniu BOLIX W, o ant grindų taikyti savaime išsilyginančias grindis 
BOLIX SN 20. 
Absorbuojančius paviršius gruntuoti gruntavimo preparatu BOLIX N.  
Gipso ir anhidrito pagrindus šlifuoti storiu švitrininiu popieriumi, 
atsiradusias dulkes tiksliai nuvalyti, vėliau gruntuoti BOLIX N preparatu. 
Lygūs, neabsrobuojantys betono paviršiai, esančios dangos  
iš dirbtinio akmens arba betono plytelių, o taip pat stiprias dažymo 
dangas šlifuoti storiu švitriniu popieriumi, o vėliau tiksliai nuvalyti 
dulkes. Gruntuoti preparatu BOLIX BETOGRUNT. 

 
PRODUKTO PARUOŠIMAS: 
Įpakavimo turinį įpilti į talpyklą su įpiltu švaraus vandens kiekiu (5,4 ÷ 
5,9 litrų) ir tiksliai mažo greičio maišytuvu maišyti, kol bus pasiekiama 
vienoda konsistencija. Praėjus 5 minutėms ir dar kartą išmaišius, glaistas 
yra paruoštas naudojimui. Išskyrus vandenį nedėti kitų medžiagų. 

 
NAUDOJIMAS:    
Ant paruošto paviršiaus reikia uždėti kontaktinį sluoksnį, įtrinant ploną 
klijų sluoksnį lygiu mentelės kraštu, o vėliau nedelsiant tepti glaisto 
sluoksnį, nurodyto storumo su dantyta mentele, tinkamai pritaikyta prie 
plytelių rūšies ir dydžio. Plytelių montavimo metu pastato išorėje, ant 
šildomų grindų, arba paviršių, kuriems gresia didelės apkrovos, arba 
didelio formato dangų klijavimo atveju reikia papildomai tepti lygiu 
mentelės kraštu, klijavimo glaisto sluoksnį iš plytelės apačios - dvigubo 
tepimo metodas. Vieną kartą uždėti tokį glaisto kiekį, kuri teiks ant jos 
plytelių uždėjimo prieš ant jų odelės sluoksnio susidarymo galimybę. 
Užteršimo /dulkių atsiradimo ant apatinėje plytelių dalyje atveju, prieš 
klijavimą paviršius tuos reikia tiksliai nuvalyti. Plytelę reikia pridėti prie 
ankščiau išdėstytų kraštų siūlės ir prispausti prie uždėto klijuojančio 
glaisto, o vėliau lengvai atstumti, kad lygiai ištepti glaistą ir išdėstyti 
plytelę. Negalima pamiršti apie siūlių atitinkamo pločio išlaikymą, 
priklausomai nuo plytelių dydžio, o taip pat eksploatavimo sąlygų - 
atskirų elementų nedėti sąlyčio vietoje. Per didelį glaisto kiekį prieš jo 
rišimą reikia iš karto pašalinti. 

 
PASTABOS IR EKSPLOATAVIMO REKOMENDACIJOS:   
 Prieš plytelių klijavimą negalima mirkyti ir drėkinti vandeniu. 
 Nenaudoti ant pagrindų, kurios nėra apsaugotos nuo kapiliarinių 

drėgmių traukimo. 
 Prieš pradedant darbus visus elementus, esančius  

darbų atlikimo vietoje, o neskirtų plytelių montavimui, reikia 
atitinkamai apdengti ir apsaugoti.  

 Išskirti paviršių, skirtą plytelių montavimui atsižvelgiant į temperatūros 
ir drėgmės sąlygas, pagrindo rūšis ir atlikimo galimybės. 

 Keraminių ir akmens dangų montavimo metu reikia apsaugoti 
paviršius nuo tiesioginio saulės spindulių poveikio, atmosferos kritulių 
ir vėjo poveikio. 

 Žema temperatūra, padidinta drėgmė, atitinkamos oro cirkuliacijos 
trūkumas prailgina džiūvimo ir klijuojančio glaisto rišimo laiką. 
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Puslapis 2 iš 3  

 Po darbų užbaigimo, įrankius ir rankas reikia plauti šiltu vandeniu, 
nepamiršti, kad po glaisto išdžiūvimo valymas yra sudėtingesnis. 

 Šviežiai užterštų elementų paviršius reikia valyti drėgnu skudurėliu, 
sukietėjusius užteršimus reikia pašalinti mechaniniu būdu. 

 Šviežiai priklijuotas plyteles saugoti nuo vandens įsiskverbimo 
ir šalčio poveikio, kol glaistas sukietės. 

 Vietose kur yra viduje didelė drėgmė (dušai, vonios, skalbyklos) kad 
atitinkamai izoliuoti pagrindą reikia prieš dangos klijavimą atlikti 
sandarinimo dangą folija BOLIX HYDRO skystyje, o taip pat 
sandarinimo juosta BOLIX HYDRO-T. Išorėje (terasose loggie, o taip pat 
balkonuose), pagrindą reikia izoliuoti dviejų komponentų mišiniu 
BOLIX HYDRO-DUO panaudojant sandarinimo juostą BOLIX HYDRO-
TW. 

 Negalima pamiršti apie tinkamą dilatacijos jungčių esančių pagrinde 
atlikimą ir pernešimą. 

 Po darbų užbaigimo, įrankius ir rankas reikia plauti šiltu vandeniu, 
nepamiršti, kad po glaisto išdžiūvimo valymas yra sudėtingesnis.  

 
ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Gaminys gali sukelti šarminę reakciją, reikia saugoti akis ir odą. 
Tiesioginio sąlyčio su akimis atveju, reikia jas plauti dideliu vandens 
kiekiu  
ir susisiekti su gydytoju. 
 

REIKALINGI ĮRANKIAI 
 Maišytuvas arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min)  

su krepšio formos maišytuvu 
 Kibiras 
 Dantyta mentelė (dantų dydis turėtų būti atitinkamai pritaikyta prie 

dedamų plytelių dydžio)  
 Mentelė ir mentė ir nerūdijančio plieno 
 

TECHNINIAI DUOMENYS: 
Šie techniniai parametrai yra skirti temperatūrai +23 (±2)°C 
ir sąlyginei oro drėgmei 50 (±5)%. Esant kitokioms sąlygoms, pateikti 
parametrai gali būti kitokie.  
Aplinkos ir pagrindo naudojimo ir rišimo metu temperatūra: 
nuo +5 °C iki +25 °C 

Santykinė oro drėgmė naudojimo ir rišimo metu: 
iki 80% 

Piltinis tankis: 

apie 1,50 g/m3. 
Spalva: 
pilka 

Klijuojančio glaisto sluoksnio storis: 
2 ÷ 10 mm 

Naudojimo laikas po sumaišymo su vandeniu: 
iki 1 val. 

Darbo laikas: 
apie 30 min 

Taisymo laikas 
apie 20 min 

Judėjimo apkrova: 
po min. 3 val. 

Glaistymas: 
po min. 6 val. 

Pilna apkrova: 
po min. 3 dienų 

Atsparumas temperatūrai: 
-300C ÷ +700C 

Pakuotė: 
25 kg maišas 

Įpakavimų ant dėklo kiekis ir produkto neto svoris: 
48 / apie 1200 kg 

Tinkamumo naudoti laikas: 
12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 

 
ORIENTACINIS NAUDOJIMAS: 
Apie 1,40 kg/m2 / 1 mm storio pastovaus klijavimo glaisto sluoksnio 
Gaminio sunaudojimas yra priklausomas nuo pagrindo išlyginimo stovio, 
klijuojamų plytelių rūšies, o taip pat klijuojančio glaisto storio. Kad 
nustatyti tikslų sunaudojimą, reikia atlikti atitinkamus bandymus ant 
tam tikro paviršiaus. 
 

SANDĖLIAVIMAS:   
Laikyti nepažeistame įpakavime nuo +5°C iki +25°C. temperatūroje. 
Saugoti nuo drėgmės. Produktą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. 

 
SUDĖTIS: 
Hidraulinės siūlės, polimerai, smulkūs mineraliniai užpildai 
ir sintetinės, o taip pat modifikavimo priedai. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLIX S.A. užtikrina atitinkamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo 
panaudojimo rūšiai ir naudojimo būdui. BOLIX nėra atsakingas už Projektuotojo ir 
Vykdytojo darbą. Visos aukščiau informacijos buvo pateiktos teigiamiems 
tikslams remiantis naujausiomis žiniomis ir naudojimo technikomis. Nėra jos 
Projektuotojo ir Vykdytojo paruošimo pakaitalu, o taip pat neatleidžia nuo 
statybos meno taisyklių laikymosi ir darbo saugos ir sveikatos taisyklių taikymo. 
Jeigu kils abejonių reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su 
BOLIX Kliento aptarnavimo techniniu skyriumi. Šio techninio duomenų lapo 
išdavimo metu visi ankstesni praranda savo galiojimą. 
 

 


