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greitas mechaninio atsparumo padidėjimas 
elastingas ir atsparus šalčiui
 prailgintas atviro darbo laikas 

sustiprintas mikropluoštu
ypač didelis atsparumas smūgiams.

produktas
Optotherm Multi KSW sausas  mišinys pagamintas cemento ir kvarcinio  pagrindu praturtintas cheminiais priedais bei sustiprintas 
mikropluoštu.  geromis klijavimo   dideliu atsparumu  lengvai  laidus garui. Gaminamas 
pilkos ir baltos spalvos bei  variantas. Informacija apie produkto   ant  šono. Produktas naudojamas vidaus ir 

 darbams polistireno  XPS ir su grafito priedais) arba  vatos klijavimui ir armavimui su tinkleliu Optotherm šiltinimo 
sistemose.

pagrindo paruošimas
Pagrindas turi     (t. y. nepadengtas ledu ar  netrapus. Naudojant ant kitokiu nei mineraliniai pagrindai 

   kalkiniai) rekomenduojama atlikti sukibimo su pagrindu  Stipriai  tvirti paviršiai 
gruntuojami   gruntu OptogruntFlat. Dideli paviršiaus nelygumai  tam kad   šiltinimo  

               

mišinio paruošimas
Maišo  išmaišyti  l švaraus vandens naudojant  Išmaišyti iki  plastiškos  po 5 min. pakartotinai 
permaišyti.   priklausomai nuo aplinkos  sunaudoti ne  kaip per 2 val.  klijavimas pradedamas nuo cokolinio 
profilio    kad tarp    Klijuojant    tarpus neturi patekti  kad    nuo  
Didesnius nei 2mm tarpus   ta     kraštus 5 cm    per   
papildomai   3 rankos delno didumo  taškus. Klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne  kaip   ploto. 

  kraštai  kampuose sujungiamos   pagal dantyto perrišimo   kad kitos plytos  
išsikišantis iš     vienos  storio. Reikia naudoti tik sveikas ir pusines plokštes.  armuojamos  
3-4mm   Armavimo tinklelis montuojamas taip kad  pirmame armavimo sluoksnio  Tuo tikslu   

 paviršius padengiamas armavimo mišinio    armavimo   armavimo tinklelis ir  dar vienas 
armavimo mišinio sluoksnis tuo  išlyginant  Armavimo tinklelis montuojamas su  nei   ir padengiamas ne 

     

naudojimo salygos
  ir pagrindo  darbo ir  metu turi  5-25 °C Vengti    lietaus ir   oro 

 per  ar per aukšta  gali     ir neigiamai paveikti mišinio savybes. Šiltinama  reikia 
apsaugoti nuo kritiniu  stipraus  lietaus bei tiesioginiu   iki galutinio    bet ne trumpiau nei 
pirmas tris paras. Visi darbai turi  atliekami vadovaujantis statybos  ir  pateiktais   aprašymuose.  

       

techniniai parametrai sluoksnio storis

sukibimas su eps

sukibimas su vata

sukibimas su betonu

grūdėtumas

sąnaudos

3-4 mm

≥0,08 N/mm
2

≥0,08 N/mm
2

≥0,08 N/mm
2

iki 0,8 mm

1,3kg/mm/m
2

džiūvimo laikas
Normaliomis  ir  salygomis 1mm sluoksnio  trunka 24 valandas. Plonasluoksnio armavimo atveju  

 gali  atliekamas  tolygiai  paviršiaus spalva tiek balto tiek pilko mišinio    nebuvimas 
         

sandėliavimas
Klijus gabenti ir laikyti sandariai  maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant  Saugoti nuo  Skiedinio  
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utilizavimas
                 

saugumo priemonės
                    

                    
            

Priežiūra ir normos
              

      
            

    
      

   
   
   

papildoma informacija
                  

                 
  




