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Dažai

 Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant 

medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo 

taisykles.
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C 

temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Max.

Min.

Labai svarbu transportuoti,
sandėliuoti ir dirbti
tinkamose sąlygose!
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Baltas silikatinis 
gruntas prieš dažymą
silikatiniais dažais  

KS G
– Normalaus įgeriamumo mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą 

šviesių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė A).
– Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Dengiantis paviršių.
– Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo 

įgėrimą, sumažina dažų sunaudojimą.
– Laidus vandens garams.
– Paruoštas naudojimui. Baltos spalvos.
– Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar 

silikoniniais dažais!

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%. 
– Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų 

paviršių!
– Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 

savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
 
 Techniniai duomenys 

Tankis 1,41-1,45 g/cm3

Klampumas 300-900 P (Brookfield, LV4, 5 rpm)
pH // LOJ 10-11,5 // 22 g/l
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 3-6 m2/l (1 sluoksniui)

Džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Bespalvis silikatinis 
gruntas prieš dažymą
silikatiniais dažais 

KS P
– Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą 

tamsių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė B arba C).
– Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui 

prieš dažymą visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
– Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo 

defektų taisymą.
– Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Įsigeriantis į paviršių.
– Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo 

įgeriamumą, sumažina dažų sunaudojimą.
– Laidus vandens garams.
– Paruoštas naudojimui. Išdžiūvęs bespalvis.
– Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar 

silikoniniais dažais!

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti. 
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų 

paviršių!
– Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 

savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).

 Techniniai duomenys 

Tankis 1,05-1,07 g/cm3

pH // LOJ 10-11,5 // 6 g/l
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 3-6 m2/l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Visiškai matiniai 
silikatiniai dažai
išorės darbams

KS
– Mineralinių pagrindų dažymui.
– Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
– Išorės darbams (pakuotė turi ženklinimą exterior).
– Laidūs vandens garams.
– Paruošti naudojimui.
– Balti ir tonuojami (A, B, C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.
– Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar 

silikoniniais dažais!
– Vidaus darbams gali būti užsakomi specialūs silikatiniai dažai (pakuotė turi 

ženklinimą interior). 

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Paviršius turi būti gruntuotas silikatiniu gruntu SAKRET KS-G arba SAKRET 
KS-P. 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti 

vandeniu iškart užbaigus darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne 

anksčiau kaip po 12 valandų. 
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų 

paviršių!
– Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių 

po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
– Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,34-1,50 g/cm3

Klampumas 300-900 P (Brookfield, LV4, 5 rpm)
pH // LOJ 10-11,5 // 21 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3) W1(aukšta) klasė,  w > 0,5 kg/m2/h0,5

Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2) V1(aukšta) klasė, Sd < 0,14 m

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 3-5 m2/l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Visiškai matiniai 
struktūriniai 
silikatiniai dažai
išorės darbams

KS S
– Mineralinių pagrindų struktūriniam dažymui.
– Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
– Išorės darbams (pakuotė turi ženklinimą exterior).
– Formuoja struktūrinį paviršių.
– Laidūs vandens garams.
– Paruošti naudojimui.
– Baltos specifinės spalvos ir tonuojami (A bazė). Spalvas rekomenduojama 

rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
– Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar 

silikoniniais dažais!
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršius turi būti gruntuotas silikatiniu gruntu prieš dažymą SAKRET KS-G 
arba SAKRET KS-P.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Dažyti specialiu struktūrinio dažymo voleliu. Įrankius plauti vandeniu iškart 

užbaigus darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne 

anksčiau kaip po 12 valandų.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų 

paviršių.
– Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po 

darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
– Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu! 

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Tankis 1,58-1,62 g/cm3

pH // LOJ 10-11,5 // 20 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3) W1(aukšta) klasė, w > 0,5 kg/m2/h0,5

Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2) V1(aukšta), Sd < 0,14 m
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 2-4 m2/l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Grunto koncentratas
prieš dažymą 
akrilinias
ir silikoniniais dažais  

FM G
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažant juos 

akriliniais dažais SAKRET FC, SAKRET FM ir silikoniniais dažais SAKRET SKF.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Koncentratas.
– Sutvirtina paviršių.
– Suvienodina paviršiaus įgėrimą. 
– Sumažina dažų sąnaudas. 
– Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu. 
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai 
lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti. 

– Prieš naudojimą būtina atskiesti švariu vėsiu vandeniu santykiu 1:3. 
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 8 valandų. 
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%. 
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant. 
– Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 4 

savaičių po darbų su jais užbaigimo.
 
 Techniniai duomenys

Tankis 1,00-1,04 g/cm3

pH // LOJ 8-9 // 6 g/l
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 16-24 m2/l (iš koncentrato)
Džiūvimo laikas 8 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 5 l; 10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Akriliniai dažai 
fasadams 

FM
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Modifikuoti siloksanu. 
– Aukštas garų pralaidumas. 
– Atsparūs atmosferos poveikiams. 
– Gerai dengiantys. 
– Paruošti naudojimui. 
– Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius 
paviršius būtina pašiurkštinti. 

– Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu 
SAKRET FM-G. 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu 

vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! 
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą. 
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar 

ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų). 
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki 

+25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%. 
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po 

darbų su jais užbaigimo.
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,34-1,50 g/cm3

Klampumas 100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ 8-9 // 7 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3) W3(žema) klasė, w ≤ 0,1kg/m2 . h0,5 

Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2) V1(aukšta) klasė , Sd < 0,14 m

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 4-8 m2/l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Akriliniai dažai 
cokoliams 

FC
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kai reikalingas 

didesnis atsparumas vandeniui (pvz. cokoliams).
– Vidaus ir išorės darbams.
– Gerai sukimba su paviršiumi.
– Suformuoja vandenį atstumiančią dangą.
– Atsparūs mechaniniam ir atmosferos poveikiui.
– Gerai dengiantys.
– Paruošti naudojimui.
– Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.
– Netinka stogų dažymui!
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir 
tankius paviršius būtina pašiurkštinti.

– Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu 
SAKRET FM-G.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar 

ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų).
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių 

po darbų su jais užbaigimo.

 Techniniai duomenys  

Blizgesys Matiniai
Tankis 1,20-1,40 g/cm3

Klampumas 100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ 8-9 // 22 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3) W3(žema) klasė, w ≤ 0,1 kg/m2 . h0,5

Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2) V2(vidutinė) klasė, Sd ≥ 0,14 -1,4 m

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 4-8 m2/l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 2-4 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!



D
až

ai
1

13

Silikoniniai dažai 

SKF
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Aukštas garų pralaidumas.
– Suformuoja dangą atstumiančią vandenį ir purvą.
– Atsparūs atmosferos poveikiams. 
– Gerai dengiantys. 
– Paruošti naudojimui. 
– Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.  

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir 
tankius paviršius būtina pašiurkštinti.

– Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu 
SAKRET FM-G.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar 

ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų).
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
– Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių 

po darbų su jais užbaigimo.
 
 Techniniai duomenys

Blizgesys Matiniai
Tankis 1,30-1,50 g/cm3

Klampumas 100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ 8-9 // 2 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3) W3(žema) klasė, w ≤ 0,1 kg/m2 . h0,5

Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2) V1(aukšta) klasė, Sd < 0,14 m

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 4-8 m2/l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 12 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!



D
až

ai

1

14

Sausi kalkiniai dažai  

DP
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų 
 dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų
 pralaidumas ir „grįžtamumas“.
– Istorinių pastatų dažymui.
– Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

silikatiniais dažais paviršių.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Užtikrina grįžtamumą (leidžia atkurti senąjį sluoksnį).
– Laidūs vandens garams.
– Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas 

rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

  Panaudojimas 
– Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat 

dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius 
nešvarumus.

– Sausus dažų miltelius sumaišyti su švariu vėsiu vandeniu iki vienalytės, 
dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.

– Spalvai išgauti naudojant sausus mineralinius pigmentus, pirma supilti į 
vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius. 

– Dirbti teptuku.  Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio 
storį. 

– Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, 
bet ne ankščiau kaip po 12 val.

– Kad dažai neišsisluoksniuotų, dažant juos nuolat permaišyti.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant!
– Nedažomas vietas (metalinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina 

apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
– Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Dalelių dydis ≤ 200 μm
Piltinis tankis 0,7 g/cm3

pH 12-13
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus) 0,3-0,7 kg/m2 
Pakartotinas dažymas po 12 val. 
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 10 kg (plastikinis kibiras)
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Sausi kalkiniai-
cementiniai dažai 

DPC
– Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų
 dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų
 pralaidumas ir didesnis ilgaamžiškumas (lyginant su kalkiniais dažais).
– Istorinių pastatų dažymui.
– Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, 

silikatiniais dažais paviršių.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Laidūs vandens garams.
– Atsparūs klimato kaitai.
– Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas 

rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
 
 Panaudojimas 
– Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat 

dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius 
nešvarumus.

– Sausus dažų miltelius sumaišyti su švariu vėsiu vandeniu iki vienalytės, 
dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.

– Spalvai išgauti naudojant sausus mineralinius pigmentus, pirma supilti į 
vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius.

– Dirbti teptuku.  Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio 
storį. 

– Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, 
bet ne ankščiau kaip po 12 val.

– Kad dažai neišsisluoksniuotų, dažant juos nuolat permaišyti.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C 

iki +25°C.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant!
– Nedažomas vietas (metalinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina 

apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
– Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Dalelių dydis ≤ 200 μm
Piltinis tankis 1,0 g/cm3

pH 11-13,5
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus) 0,25-0,65 kg/m2 
Pakartotinas dažymas po 8 val. 
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 10 kg (plastikinis kibiras)
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Priemonė medienos 
apsaugai ir 
dekoravimui
(tik užsakoma)

Wood Guard
– Priemonė skirta suteikti medienos paviršiui spalvą ir apsaugoti ją nuo 

neigiamo klimato ir saulės radiacijos poveikio, grybelio ir dumblių veisimosi.
– Galima naudoti naujoms arba vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis 

jau apdorotoms medinėms lauko konstrukcijoms.
– Išorės darbams.
– Pjautiniam ir obliuotam medienos paviršiui.
– Išryškina medienos struktūrą.
– Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.
– Paruošta naudojimui.
– Priemonė nėra skirta jau esančio grybelio, dumblių ir kitų medienos kenkėjų 

naikinimui!
– 10 gamyklinių spalvų.
 
 Panaudojimas 
– Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%. 
– Pagrindas turi būti švarus, sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių. Dulkes 

ir kitokį purvą nuvalyti šepečiu, esančią dažų plėvelę visiškai pašalinti su 
statybiniu fenu arba gremžtuku, riebalus šalinti šarmine plovimo priemone, 
po kurios panaudojimo paviršių būtina nuplauti švariu vandeniu ir 
išdžiovinti. 

– Vinių galvutes ir kitus metalinius elementus rekomenduojame padengti 
antikoroziniu metalo gruntu. 

– Paviršių gruntuoti bespalviu SAKRET Wood Guard. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti!
– Skiesti galima bespalviu SAKRET Wood Guard norint gauti mažesnį spalvos 

intensyvumą. Intensyvumas taip pat priklauso nuo sluoksnių skaičiaus.
– Dirbti teptuku. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
– Tepti visiškai išdžiūvus ankstesniajam sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 6 

valandų).
– Tepti išilgai medienos plaušui.
– Priemonę tepti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +10°C iki +30°C, oro 

santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant 

stipriam vėjui.
 
 Techniniai duomenys 

Tankis 1,00-1,05 g/cm3

LOJ 15 g/l
Išeiga (pjautinis paviršius) 7-10 m2/l
Išeiga (obliuotas paviršius) 10-13 m2/l
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas dulkės neprilimpa po 1 val.,

pakartotinis dengimas po 6 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (metalinis indas); 3 l ; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Akriliniai gruntavimo 
dažai vidaus darbams

KG
– Sienų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais. 
– Galima naudoti kaip dažus paviršiams, kai nereikalingas atsparumas 

plovimui ir drėgnam trynimui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Paruošti naudojimui.
– Gerina paviršiaus sukibimą.
– Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
– Sumažina dažų sąnaudas.
– Gerai dengiantys.
– Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė).
– Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinius dažus!
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, gruntavimo 
dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Gruntuoti vienu, dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu.
– Pirmam sluoksniui arba dirbant purkštuvu, dažus galima skiesti švariu 

vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui 
dažus naudoti neskiestus.

– Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
– Naudojant kaip dažus, kitą sluoksnį dengti visiškai išdžiūvus ankstesniajam, 

bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntavimo dažams turi 

būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,44-1,48 g/cm3

LOJ 1 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

36 μm, 4 klasė

Išeiga 
(priklauso nuo paviršiaus)

10-15 m2/l (gruntuojant)

Džiūvimo laikas 2 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 1 l (metalinis indas); 

3 l; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuoant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Visiškai matiniai 
akriliniai dažai 
vidaus darbams

SAKRET 3
– Lubų dažymui.
– Sienų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Paruošti naudojimui.
– Gerai dengiantys.
– Aukšto baltumo laipsnio.
– Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama 

rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti akriliniais gruntavimo dažais SAKRET KG. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų neskiesti!

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar 
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,44-1,48 g/cm3 
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
LOJ 1 g/l
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

36 μm, 4 klasė

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 3-9 m2/l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 3 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 0,9 l (metalinis indas); 

2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Matiniai 
akriliniai dažai 
vidaus darbams 

SAKRET 7
– Sienų ir lubų dažymui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Paruošti naudojimui.
– Dažytą paviršių galima plauti.
– Lengvai tepami.
– Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti akriliniais gruntavimo dažais SAKRET KG. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai 
gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba 
raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar 
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo. 

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Matiniai
Tankis 1,20-1,40 g/cm3

LOJ 1 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

9 μm, 2 klasė

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 8-10 m2/l (lygiems paviršiams, 1 
sluoksniui)

Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 3 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 0,9 l (metalinis indas); 

2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Pusiau matiniai 
akriliniai dažai 
vidaus darbams

SAKRET 12
– Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas didesnis
 atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Paruošti naudojimui.
– Atsparūs plovimui.
– Lengvai tepami.
– Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama 

rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti akriliniais gruntavimo dažais SAKRET KG. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų neskiesti!

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar 
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Pusiau matiniai
Tankis 1,30-1,35 g/cm3

LOJ 2 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

4 μm, 1 klasė

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 8-10 m2/l (lygiems paviršiams, 1 
sluoksniui)

Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 3 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 0,9 l (metalinis indas); 

2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Pusiau matiniai 
akriliniai dažai 
vidaus darbams

SAKRET 20
– Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas
 atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Ypač tinka virtuvėms, vaikų kambariams, taip pat mokykloms, ligoninėms ir 

kitoms patalpoms, kur reikalingas dažnas plovimas.
– Paruošti naudojimui.
– Atsparūs plovimui.
– Lengvai tepami.
– Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET 

spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti akriliniais gruntavimo dažais SAKRET KG. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai 
gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba 
raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar 
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

 Techniniai duomenys 

Blizgesys Pusiau matiniai
Tankis 1,15-1,30 g/cm3 

LOJ 2 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

3 μm, 1 klasė

Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 8-10 m2/l (lygiems paviršiams, 
1 sluoksniui)

Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 3 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C

Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 0,9 l (metalinis indas); 

2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto  naudoti nebegalima!
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Atsparūs drėgmei 
akriliniai dažai 
vidaus darbams

WET
– Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas
 atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
– Drėgnoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Ypač tinka virtuvėms, sanitariniams mazgams, mokykloms, ligoninėms, 

maisto produktų perdirbimo įmonėms ir kitoms visuomeninėms patalpoms.
– Paruošti naudojimui. Paviršių rekomenduojame gruntuoti SAKRET KG.
– Atsparūs plovimui ir dezinfekavimo priemonėms.
– Sudėtyje yra priešpelėsinių priedų.
– Gerai dengiantys.
– Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama 

rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Jei ant paviršiaus jau yra pelėsis ar kitokių mikroorganizmų, prieš dažymą jį 
būtina apdoroti priešgrybelinėmis priemonėmis (pvz. SAKRET FR). 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10 % (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų neskiesti!

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 val.) ar  
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 4 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo. 
– Dažytas paviršius galutinį atsparumą plovimui ir trinčiai įgauna po mėnesio, 

iki tol negalima jo plauti naudojant chemines plovimo priemones ir stiprų 
mechaninį trynimą!

 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Pusiau matiniai
Tankis 1,28-1,32 g/cm3

LOJ < 30 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui  (ISO 11998 / EN 13300) 3 μm, 1 klasė
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 8-10 m2/l (lygiems paviršiams, 

1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 4 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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– Sienų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Paruošti naudojimui.
– Gerina paviršiaus sukibimą.
– Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
– Sumažina dažų sąnaudas.
– Gerai dengiantys.
– Balti (A bazė).
– Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinius dažus!

 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Skiesti galima švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal 

tūrį)! 
– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 

darbą.
– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +7°C 

iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,38-1,42 g/cm3

LOJ 7 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus) 8-15 m2 /l
Džiūvimo laikas 2 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Akrilinis gruntas 
prieš dažymą
vidaus darbams

ECONOM
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Visiškai matiniai 
akriliniai dažai
vidaus darbams

PROF
– Sienų ir lubų dažymui, kai nereikalingas
 atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
– Sausoms patalpoms.
– Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso 

kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
– Ypač tinka industrinių objektų, kaip pramoninių, sandėliavimo, sporto ir kitų 

visuomeninių patalpų dažymui.
– Paruošti naudojimui.
– Gerai dengiantys.
– Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama 

rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą 
su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti akriliniu gruntu SAKRET ECONOM. 
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. 
– Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, 

vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam 
sluoksniui dažų skiesti nerekomenduojame! 

– Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus 
darbą.

– Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar 
ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).

– Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C 
iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%. 

– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.
 
 Techniniai duomenys 

Blizgesys Visiškai matiniai
Tankis 1,35-1,40 g/cm3

LOJ 1 g/l
Klampumas 40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998 / EN 13300)

62 μm, 4 klasė

Išeiga (priklausomai nuo paviršiaus) 7-9 m2/l (vienam sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas 3 val. 
Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam dažų sumaišymui Jums reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą 
maišo lygiagrečiai, sukurdamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

 - greitą ir vienalytį medžiagos sumaišymą;
 - kokybišką sausų ir pastos konsistencijos pigmentų pasiskirstymą 

bazinėje medžiagoje;
 - kokybišką epoksidinių dangų paruošimą;
 - labai kokybišką susitrupinti galinčių užpildų sumaišymą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Ilgis
[mm]

Galingumas
[W]

FM 120 HF 20-30 120 590 1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, 
lakai, gruntas, plonasluoksniai kreminės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų 
sumaišymui.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Ilgis
[mm]

Galingumas
[W]

LX 120 HF 15-25 120 590 1000

Collomix LX yra unikalaus „turbinos menčių“ dizaino maišymo antgalis, sukuriantis 
ypatingą maišomos medžiagos judėjimą, užtikrinantį labai trumpą maišymo laiką. 
Puikiai tinka dažų, gruntų, epoksidinių dervų pagrindo ir kitų panašių skystų medžiagų 
sumaišymui.

Klampių medžiagų sumaišymo kokybei labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas.

Skystoms ir birioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš 
viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

25

Collomix FM

Collomix LX

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Gruntas ir 
statybinė 
chemija

 Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant 

medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! 
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. 
– Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo 

taisykles.
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C 

temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Max.

Min.

Labai svarbu transportuoti, 
sandėliuoti ir dirbti
tinkamose sąlygose!
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Gruntas prieš 
dekoratyvinį tinką 

PG
– Apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų  

mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dedant  
dekoratyvinį tinką SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIP, SMS.

– Vidaus ir išorės darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Sutvirtina paviršių.
– Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
– Pagerina sukibimą.
– Lengvina tinko uždėjimą.
– Baltos spalvos ir tonuojamas pagal tinko spalvą.
 
 Panaudojimas 
– Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir 
kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Dirbti teptuku, voleliu ar specialiu purkštuvu.
– Gruntuoti vieną arba du kartus.
– Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip 

po 4 valandų.

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Tankis 1,50± 0,05 g/cm³
pH // LOJ 9-11 // 2 g/l
Sąnaudos ~ 0,250 kg/m2

Džiūvimo laikas 4 val. 
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg; 15 kg; 25 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Kvarcinis gruntas 
mažai įgeriantiems 
pagrindams

QG
– Mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, kaip monolitinis betonas, 

gruntavimui prieš visų rūšių tinką, plytelių klijavimą ir grindų liejimą.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Sudaro šiurkštų jungiamąjį sluoksnį.
– Pagerina sukibimą.
– Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo likučiai ir kiti, 
grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Labai lygius ir tankius paviršius prieš gruntavimą pašiurkštinti.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Dirbti teptuku ar voleliu.
– Gruntuoti vieną arba du kartus.
– Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip 

po 4 valandų. 

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Tankis 1,60±0,05 g/cm³
pH // LOJ 10-11 // 2 g/l
Sąnaudos 0,3-0,8 kg/m2

Džiūvimo laikas 4 val. 
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1,5 kg; 5 kg; 15 kg; 30 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Universalus gruntas 
(koncentratas)

UG
– Neskiestas - medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų gruntavimui 

prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, glaistymą. Prieš vienkomponentės 
hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD tepimą.

– Skiestas vandeniu santykiu 1:2 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš 
savaime išsilyginančių grindų mišinių liejimą, išlyginamųjų grindų mišinių 
klojimą. 

– Skiestas vandeniu santykiu 1:3 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš 
tinkavimą, plytelių klijavimą glaistymą, betoninių grindų klojimą.

– Skiestas vandeniu santykiu 1:5 – gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš 
plytelių klijavimą, glaistymą.

– Vidaus ir išorės darbams.
– Sutvirtina paviršių.
– Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
– Pagerina sukibimą.
– Sumažina oro burbuliukų atsiradimo galimybę savaime išsilyginančiuose 

skiediniuose.
– Gelsvos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir 
kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Skiesti švariu, vėsiu vandeniu.
– Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
– Gruntuoti vieną arba du kartus.
– Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip 

po 3 valandų.

 Techniniai duomenys 

Tankis 1,02±0,02 g/cm³
pH // LOJ 9-10 // 7 g/l
Sąnaudos koncentrato (priklauso nuo paviršiaus) ~ 0,100 l/m2 (mažai įgeriantiems)

~ 0,200 l/m2 (vidutiniškai įgeriantiems)
~ 0,400 l/m2 (porėtiems, stipriai įgeriantiems)

Džiūvimo laikas 3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Giluminis gruntas 
išsitrinantiems 
pagrindams 

TGW
– Išsitrinančių mineralinių pagrindų gruntavimui
 prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, tapetavimą.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Giliai įsiskverbia ir sustiprina paviršių.
– Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
– Pagerina sukibimą.
– Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu ir matiniu.

 Panaudojimas 
– Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Stambesnės 

netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų 
likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
– Gruntuoti vieną arba du kartus.
– Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip 

po 2 valandų.

 Techniniai duomenys

Tankis 1,00±0,01 g/cm³
pH // LOJ 8-9 // 1 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus) ~ 0,150 l/m2 (vidutiniškai įgeriantiems)

~ 0,800 l/m2  (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Statybinis gruntas  

BG
– Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, 

glaistymą, betoninių grindų klojimą.
– Porėtų, didelį įgėrimą turinčių mineralinių pagrindų, kaip akyto betonas, 

gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą.
– Gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Sutvirtina paviršių.
– Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
– Pagerina sukibimą.
– Šviesiai geltonos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų 
likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
– Gruntuoti vieną arba du kartus.
– Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip 

po 2 valandų.

 Techniniai duomenys 

Tankis 1,00±0,01 g/cm³
pH // LOJ 9-10 // 2 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus) ~ 0,150 l/m2 (mažai įgeriantiems)

~ 0,250 l/m2 (vidutiniškai įgeriantiems)
~ 1,0 l/m2 (porėtiems, stipriai įgeriantiems)

Džiūvimo laikas 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Priemonė apsaugai 
nuo grybelių ir 
dumblių 

FR
– Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, 

ruošiamų dažymui ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių. 
Tinka ir medienai.

– Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliami padidinti 
reikalavimai gamybiniai higienai.

– Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
– Netinka riebalinių dėmių ar kitokių organinės kilmės nešvarumų valymui.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą. 
– Neblukina spalvos. 
– Neturi aitraus kvapo. 
– Bespalvis skystis. 

 Panaudojimas 
– Dulkėtus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens 

srove. Paviršių gerai išdžiovinti.
– Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
– Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietui lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
– Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5°C.
– Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus 

statybinius darbus.

 Techniniai duomenys

Forma Skystis
Tankis 1,0 g/cm³
pH 6-8
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus) ~ 0,070 l/m2 (mažai įgeriantiems)

~ 0,200 l/m2 (vidutiniškai įgeriantiems)
~ 0,350 l/m2 (porėtiems, stipriai įgeriantiems)

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 36 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l (bakeliai); 200 l (statinė)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! 
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Hidrofobizuojantis 
impregnantas  

HF
– Mineralinių įgeriančių paviršių apdorojimui, kai
 reikalinga apsauga nuo purvo ir atmosferinių kritulių.
– Išorės darbams.
– Atstumia vandenį ir purvą.
– Apdorotą paviršių galima plauti vandens srove.
– Išryškina paviršiaus spalvą.
– Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu.
 
 Panaudojimas 
– Apdorojamas paviršius turi būti sausas ir švarus.
– Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
– Vienu metu padengti visą paviršiaus plokštumą.
– Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
– Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietui lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
– Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5°C.
 
 Techniniai duomenys 

Forma Skystis
Tankis 1,0 g/cm³
pH 6-8
Sąnaudos (priklauso nuo 
paviršiaus)

~ 0,060 l/m2 (mažai įgeriantiems)
~ 0,150 l/m2 (vidutiniškai įgeriantiems)
~ 0,250 l/m2 (porėtiems, stipriai įgeriantiems)

Džiūvimo laikas 3 val.
Darbo ir pagrindo 
temperatūra

nuo +5°C iki +25°C

Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! 
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Prieššaltinis priedas
(priedas darbui 
žemose
temperatūrose) 

AF
– Darbui su betonu ir cementiniais mūro skiediniais
 neigiamose oro temperatūrose.
– Galima panaudoti ruošiant SAKRET BE, SAKRET ZM, SAKRET GMS skiedinius.
– Skiedinių klasė turi būti ne žemesnė nei M5.
– Pagreitina betono ir skiedinių kietėjimą.
– Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
– Pilamas nuo cemento kiekio.
– Nėra skirtas plonu sluoksniu naudojamiems skiediniams (plytelių klijams, 

armuojamajam tinkui, kalkiniam-cementiniam tinkui ir pan.).

 Panaudojimas
– Pagrindas ir visi kiti elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledėję.
– Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
– Reikalingas jo kiekis priklauso nuo darbo temperatūros ir cemento kiekio 

mišinyje.
– Paruoštą betoną ar skiedinį būtina sunaudoti per 30 minučių.
– Būtina konstrukcijas apsaugoti nuo šalčio iškart po betono ar skiedinių 

panaudojimo!
– Būtina laikytis visų betonavimo ir darbo su skiediniais žemose 

temperatūrose technologijų.

 Techniniai duomenys

Priedo sąnaudos nuo cemento kiekio
Darbo temperatūra Priedo kiekis, l

100 kg cemento
Priedo kiekis, l

40 kg cemento
nuo 0°C iki -5°C 2,5 1,0

nuo -5°C iki -10°C 3,75 1,3
nuo -10°C iki -20°C 5,0 2,0

Priedo sąnaudos SAKRET mišiniams

Darbo temperatūra
Priedo kiekis, l

25 kg 
SAKRET GMS

Priedo kiekis, l
25 kg // 40 kg

SAKRET ZM

Priedo kiekis, l
25 kg // 40 kg

SAKRET BE
nuo 0°C iki -5°C 0,25 0,15 // 0,2 0,15 // 0,2

nuo -5°C iki -10°C 0,35 0,2 // 0,3 0,2 // 0,3
nuo -10°C iki -20°C 0,45 0,25 // 0,4 0,25 // 0,4

Forma Skystis
Tūrio masė 1,1 kg/l
Žemiausia darbo temperatūra -20°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)
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Plastiklis betonui

LP-3
– Grindų betono ir kitų cementinių skiedinių
 konsistencijos pagerinimui ir cemento kiekio sumažinimui.
– Sumažina reikalingą vandens kiekį iki 25 %.
– Užlaiko cemento rišimosi pradžią, bet užtikrina greitą kietėjimą po 48 val.
– Padidina gniuždymo stiprį po 28 parų.
– Sumažina oro kiekį skiedinyje.
– Plastifikuoja betoną nuo S1 iki S5 slankumo klasės.
– Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
– Tinka šildomų grindų betonui.
– Pilamas nuo cemento kiekio.

 
 Panaudojimas 

– Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui sumaišyti.
 
Techniniai duomenys 

Forma Skystis
Gaminamas pagal standartą EN 934-2
Priedo kiekis 20 ml/kg cemento
Darbo temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė: 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam dažų sumaišymui Jums reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą 
maišo lygiagrečiai, sukurdamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

 - kokybišką grunto koncentrato susimaišymą su vandeniu;
 - greitą ir kokybišką grunto su užpildu homogenizavimą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Ilgis
[mm]

Galingumas
[W]

FM 120 HF 20-30 120 590 1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, 
lakai, gruntas, plonasluoksniai kreminės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų 
sumaišymui.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Ilgis
[mm]

Galingumas
[W]

LX 120 HF 15-25 120 590 1000

Collomix LX yra unikalaus „turbinos menčių“ dizaino maišymo antgalis, sukuriantis 
ypatingą maišomos medžiagos judėjimą, užtikrinantį labai trumpą maišymo laiką. 
Puikiai tinka dažų, gruntų, epoksidinių dervų pagrindo ir kitų panašių skystų medžiagų 
sumaišymui.

Klampių medžiagų sumaišymo kokybei labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas.

Skystoms ir birioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš 
viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

37

Collomix FM

Collomix LX

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Apšiltinimo
sistemos ir
dekoratyviniai 
tinkai

3

Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant 

medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
– Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė 

reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo 

temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti. 
– Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir 

aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai. 
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo 

taisykles. 
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Klijai šilumą 
izoliuojančioms 
plokštėms

BK
– Šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar 
    polistireninio putplasčio klijavimui.
– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Netinka grafitinio (pilko) ir ekstrudinio polistireno klijavimui!
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Cementiniai. 
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas
– Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai 

turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, 
tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti.

– Labai lygius ir tankius paviršius būtina suraižyti. 
– Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu 

skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
– Jei pagrindo paviršius lygus skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, 

suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
– Jei paviršius nelygus skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne 

mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada 
priklijuoti.

– Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių 
reikia įtrinti skiediniu.

– Šilumą izoliuojančių plokščių armuotajam tinkavimui naudoti SAKRET BAK (pilkas) 
arba SAKRET KAM (baltas) tinką.

– Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET 
specialistus.

 Techniniai duomenys 

Sąnaudos 4-6 kg/m2

Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

mobilūs silosai
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Poliuretaniniai klijai
šilumą izoliuojančioms 
plokštėms

BK Foam /
BK Foam/SB S

–  Polistireninio putplasčio (EPS ir XPS) tvirtinimui 
     šiltinant naujus ir renovuojamus pastatus.
–  Tarpų tarp polistireninio putplasčio plokščių užpildymui.
–  Galima klijuoti ant įvairių mineralinių pagrindų (betono, tinko, plytų mūro ir pan.), 

polistireninio putplasčio (EPS ir XPS), medžio, medžio drožlių ir gipso kartono 
plokščių, bituminės ir mineralinės hidroizoliacijos, aliuminio ir galvanizuoto plieno 
elementų.

–  Paruošti naudojimui.
–  Leidžia padidinti klijavimo darbų našumą ir užtikrina didelį sukibimo stiprį.
–  Pasižymi geromis šilumos izoliavimo savybėmis ir nesudaro šalčio tiltelių.
–  Turi žemą plėtimosi koeficientą.
–  Patogūs dirbti mažomis sąnaudomis.
–  Galima dirbti žemose temperatūrose ir esant didelei atmosferinei drėgmei.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas ir pakankamai stiprus išlaikyti klijuojamus elementus.
– Dideles tuštumas ir nelygumus reikia užpildyti tam tinkamais remontiniais arba 

tinkavimo skiediniais.
– Mikroorganizmais užterštus paviršius prieš klijavimą reikia apdoroti grybelių ir 

dumblių šalinimo priemone SAKRET FR.
– Dirbant žemose temperatūrose klijų negalima naudoti ant apšerkšnijusių, 

apledėjusių ar sniegu padengtu paviršių.
– Sujungti aerozolinį balionėlį su putų pistoletu ir stipriai supurtyti.
– Šiltinant fasadą, klijus užpurkšti ant šilumą izoliuojančios plokštės visu jos perimetru 

(paliekant 2-4 cm tarpą nuo plokštės krašto) ir išilgine juosta jos viduryje.
– Šiltinant pamatus, klijus užpurkšti taip, kad plokštės klijuotųsi 5-iomis vertikaliomis, 

paprastai trumpiesiems kraštams lygiagrečiomis juostomis, nuo plokštės krašto 
paliekant 2 cm tarpą. 

– Užpurškus klijus per 5 minutes plokštę prispausti į projektinę jos padėtį. 
Prispaudimui rekomenduojama naudoti trapecinę liniuotę. Plokštės padėtį galima 
pataisyti per 15 minutes nuo jos prispaudimo!

– Nesukietėjusius klijus nuo įrankių ir paviršių galima nuvalyti acetonu arba 
poliuretano putų valikliu. Sukietėjusias putas pašalinti tik mechaniškai.

– Sukietėjusias putas saugokite nuo UV spindulių.
–  Su medžiaga dirbant asmenims, jautriems diizocionatams, gali atsirasti alerginė 

reakcija. Asmenys, sergantys astma, egzema ir kitomis odos ligomis su šiuo produktu 
dirbti negali! Dirbdami blogai vėdinamose patalpose naudokite A1 tipą pagal EN 
14387 atitinkančias apsaugines kaukes su filtru

  Techniniai duomenys 
BK Foam BK Foam/SB S

Sukibimas su EPS / XPS 0,033 N/mm2 / 0,039 N/mm2

Sustingusių putų atsparumas ugniai B2 (DIN 4102-1) B2 (DIN 4102-1)
Išsiplėtimas 5%
Išeiga iš 1 balionėlio (sienų šiltinimas) ~ 8 m2 7-10 m2

Išeiga iš 1 balionėlio (pamatų šiltinimas) ~12 m2 10-14 m2

Pilnas sukietėjimas 120 min. 24 val.
Darbo temperatūra nuo -5°С iki +30°С nuo 0°С iki +30°С
Sandėliavimo trukmė 9 mėn. 12 mėn.
Sandėliavimo sąlygos laikyti vertikalioje padėtyje ir saugoti nuo aukštesnės nei +50°C temperatūros.
Įpakavimas 750 ml balionėlis / 12 vnt. dėžė

Max.

Min.
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Armuojamas tinkas 
ir klijai šilumą 
izoliuojančioms 
plokštėms  

BAK
– Armuotajam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės 
    vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
– Grafitinio (pilko) ir ekstrudinio polistireno klijavimui, prie tai pašiurkštinus jo paviršių.
– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Su armuojančiu plaušu. 
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių 

kampų, švarios ir sausos.
– Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai 

turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, 
tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti. 

– Labai lygius ir tankius paviršius būtina suraižyti.
– Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu 

skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
– Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu 

sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo 
audinio tinklelį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.

– Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu 
padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai 
ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.

– Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne 
mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada 
priklijuoti.

– Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
– Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET 

specialistus.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne ankščiau kaip po 3 parų, kai aplinkos 

temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir 
didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina.

 Techniniai duomenys 

Sąnaudos (tinkavimas) 4-7 kg/m2 (sluoksnio storis 5 mm)
Sąnaudos (klijavimas) 4-6 kg/m2

Darbo laikas 2 val.
Darbo ir pagrindo 
temperatūra

nuo +5°С iki +25°С

Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai
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Baltas armuojamas 
tinkas ir klijai šilumą 
izol. plokštėms   

KAM
– Armuotajam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės 
    vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Su armuojančiu plaušu.
– Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių 

kampų, švarios ir sausos.
– Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai 

turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, 
tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti. 

– Labai lygius ir tankius paviršius būtina suraižyti.
– Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu 

skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
– Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu 

sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo 
audinio tinklelį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.

– Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu 
padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai 
ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.

– Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne 
mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada 
priklijuoti.

– Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
– Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET 

specialistus.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne ankščiau kaip po 3 parų, kai aplinkos 

temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir 
didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina. 

 
 Techniniai duomenys 

Sąnaudos (tinkavimas) 4-7 kg/m2 (kai sluoksnis 5 mm)
Sąnaudos (klijavimas) 4-6 kg/m2

Darbo laikas 2 val.
Darbo ir pagrindo 
temperatūra

nuo +5°С iki +25°С

Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
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Armuojamas 
polimerinis, 
padidinto atsparumo 
smūgiams tinkas  
PANZER
- Vienkomponentis tinkas skysto stiklo ir polimerų pagrindu  

armuotajam įvairių mineralinių pagrindų ir šilumą izoliuojančių  
plokščių (EPS, XPS, PIR, SPU, MW )tinkavimui vienu arba keliais sluoksniais,  
kai reikalingas padidintas atsparumas smūgiams.

- Galima pasiekti atsparumą smūgiams apkrovai iki 80 J.
- Vidaus ir išorės darbams. 
- Rankiniam tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Armuotas nedegiu plaušu.
- Išdžiūvęs tinko sluoksnis elastingas, atsparus klimato ir mechaniniam poveikiui, 

temperatūriniams įtempimams.
- Sudėtyje nėra skiediklių!

 Panaudojimas 
- Mineraliniai pagrindai turi būti sausi, tvirti, be trūkių. Nuo paviršiaus būtina pašalinti 

netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus 
sukibimą mažinančius nešvarumus.

- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių 
kraštų, švarios ir sausos.

- Smarkiai įgeriančius pagrindus būtina gruntuoti gruntu SAKRET BG arba santykiu 1:3 
vandeniu skiestu gruntu SAKRET UG.

- Prieš darbą tinką būtina gerai permaišyti iki vienalytės masės. Naudoti neskiestą.

Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 15824: W1-V1
Produkto degumo klasė
(EN 13501-1)

B-S1, d0

Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Vieno sluoksnio storis 3-6 mm
Džiūvimo laikas 1 mm - 4-6 val.
Išeiga apie 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos apie 1,2-1,5 kg/m2 kai sluoksnio storis 1 mm

apie 5 kg/m2 armuojant vieną kartą 3 mm storio sluoksniu
apie 10 kg/m2 armuojant du kartus 6 mm storio sluoksniu

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 15 kg kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.

25 kg kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.
+25 °C

Min.
+10 °C

max. 80 J
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Akrilinis dekoratyvinis 
tinkas  
AP/B (samanėlė) 
AP/L (lietutis)

– Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo 
sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, 
gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.

– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui.
– Paruoštas naudojimui.
– Atsparus atmosferos poveikiui.
– Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
– Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų 

paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu 

agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui. 
– Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba 

vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve. 
– Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, 

rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
– Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25°С).
– Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant 

žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 15824: W3-V1
Džiūvimo laikas 24 val. (+23±2°C / 50±5%)
Sąnaudos AP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m2             AP/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m2

AP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m2

AP/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m2           
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Silikoninis 
dekoratyvinis tinkas
SIP/B (samanėlė) 
SIP/L (lietutis)

– Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo 
sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, 
gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.

– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui.
– Paruoštas naudojimui.
– Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
– Atsparus atmosferos poveikiui.
– Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
– Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų 

paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu 

agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
– Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba 

vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
– Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, 

rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
– Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant 

žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 15824: W3-V1
Džiūvimo laikas 24 val. (+23±2°C / 50±5%)
Sąnaudos SIP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m2          SIP/L 2,0 mm ~ 3,2 kg/m2 

SIP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m2

SIP/B 2,0 mm ~ 2,9 kg/m2               
SIP/B 3,0 mm ~ 3,4 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Silikoninis-silikatinis 
dekoratyvinis tinkas   
SMS/B (samanėlė) 
SMS/L (lietutis)

– Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant
 apšiltinimo sistemos armuotojo tinko,
 kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono,
 medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui.
– Paruoštas naudojimui.
– Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
– Geras vandens garų pralaidumas.
– Atsparus atmosferos poveikiui.
– Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
– Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų 

paletės.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu 

agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
– Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba 

vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
– Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, 

rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
– Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant 

žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 15824: W3-V1
Džiūvimo laikas 24 val. (+23±2°C / 50±5%)
Sąnaudos SMS/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m2          SMS/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m2

SMS/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m2

SMS/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m2                                                    
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Mineralinis 
dekoratyvinis tinkas 

MRP-E (lietutis)
– Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant
 apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Labai geras vandens garų laidumas.
– Netinka cokolių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
– Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus 

SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
– Frakcija: 2 mm arba 3 mm.
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys 

vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
– Kad išvengti spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
– Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
– Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, 

kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
– Dekoratyvinį paviršių išgauti vertikaliais judesiais plastikine trintuve. 
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių 

po tinkavimo darbų pabaigimo.
 
 Techniniai duomenys: 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdeliai 2 mm ~ 3,0 kg/m2

Sąnaudos, kai grūdeliai 3 mm ~ 4,0 kg/m2

Paruošto skiedinio tinkamumo 
trukmė

1 val.

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +5°С  iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
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Mineralinis 
dekoratyvinis tinkas

SBP (samanėlė)
– Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant
 apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
– Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Labai geras vandens garų laidumas. 
– Netinka cokolių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
– Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus 

SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
– Frakcija: 2 mm arba 3 mm.

 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys 

vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
– Kad išvengti spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
– Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
– Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, 

kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
– Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais judesiais plastikine trintuve.
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos 

temperatūros (> +25ºС).
– Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių 

po tinkavimo darbų pabaigimo.
 
 Techniniai duomenys: 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdeliai 2 mm ~ 2,8 kg/m2

Sąnaudos, kai grūdeliai 3 mm ~ 4,0 kg/m2

Paruošto skiedinio tinkamumo 
trukmė

1 val.

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +5°С  iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
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130-2

01-2

686-2

130-1

01-1

686-1

130-3

01-3

686-3

Mineraliniai 
pigmentai 

920-2

375-2

4960-2

920-1

4960-1

375-1 375-3

4960-3

920-3

– Mineralinio dekoratyvinio  tinko
 SAKRET SBP ar SAKRET MRP-E tonavimui.
– Spalvos suteikimui visiems statybiniams mišiniams iš cemento ar kalkių rišamosios 

medžiagos.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Atsparūs UV spinduliams.
– Neorganinės kilmės pigmentai užtikrina spalvos ilgaamžiškumą.
– Spalvų paletė sudaryta dekoratyviniams tinkams SAKRET SBP ir SAKRET MRP-E.
– 18 galimų atspalvių.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus, pilnai sukietėjęs ir išdžiūvęs.
– Turi būti pašalinti visi tinko spalvą pakeisti galintys nešvarumai. 
– Pagrindas turi būti gruntuojamas gruntu SAKRET PG.
– Spalvai išgauti naudojamas vienas pigmento indelis - vienam 25 kg maišui SAKRET 

SBP ar SAKRET MRP-E.
– Į pigmento indelį įpilti šilto vandens (iki atžymos ant indo sienelės), uždaryti indą ir 

kruopščiai suplakti, kad visas pigmentas ištirptų vandenyje. Visą indo turinį supilti į 
vandenį, skirtą dekoratyvinio tinko paruošimui.

– Supilti sausą dekoratyvinio tinko mišinį ir kruopščiai išmaišyti. Po 3 minučių 
permaišyti dar kartą.

– Kad išvengti spalvos skirtumų labai svarbu tiksliai dozuoti vandenį ir vienu kartu 
maišyti visą maišo turinį.

– Nesukietėjusį tonuotą tinką būtina labai kruopščiai saugoti nuo lietaus, per greito 
džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių.

– Darbui naudoti tik švarius įrankius ir indus. Įrankiai turi būti nerūdijančio metalo.
– Mineraliniais pigmentais tonuotas dekoratyvinis tinkas SAKRET SBP arba SAKRET 

MRP-E po atmosferinių kritulių (lietaus, sniego) pakeičia spalvą, lyginant ją su sausu 
paviršiumi. Išdžiūvus tinkui spalva pasidaro tokia, kokia buvo.  

 
Techniniai duomenys: 

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 48 mėn.
Įpakavimas 200 g indelis / pilna dėžė 24 vnt.

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mineraliniais 
pigmentais.
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Mozaikinis 
dekoratyvinis tinkas  

GAP

Max.

Min.

– Dekoratyvinis tinkas malto granito ir akrilinio rišiklio
 pagrindu, dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių
 medžiagų  formavimui, suteikiant jam spalvą ir struktūrą.
– Tinka cokolio dekoravimui. 
– Vidaus ir išorės darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Atsparus mechaniniam poveikiui ir purvui, paviršius lengvai valomas.
– Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti.
– Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją. 

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG. Renkantis tamsesnius tinko tonus, 
rekomenduojama atitinkamai tonuoti ir gruntą.

– Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
– Ant pagrindo tepti tolygiai, laikant metalinę glaistyklę kampu ir formuojant 

sluoksnio storį lygų didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar 
prieš jam pradėjus džiūti.

– Vieną plokštumą rekomenduojama padengti vienu metu.
– Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu!
– Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų! 
– Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui!
– Tinko nenaudoti konstrukcijose pastoviai veikiamose vandens  (pvz. iš lietvamzdžio 

tekančio vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.).
– Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito 

džiūvimo.
 
 Techniniai duomenys 

Tankis 1,85±0,05 g/cm³
Džiūvimo laikas 48 val. (esant +23±2°C temperatūrai ir 60±5% 

santykiniam oro drėgnumui)
Sąnaudos, kai grūdeliai 0,6-1,2 mm ~ 3,5 kg/m2

Sąnaudos, kai grūdeliai 1,0-3,0mm ~ 7,0 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +10°С  iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 14 kg plastikiniai kibirai / pilnas padėklas 33 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!
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Rekomenduojami SAKRET QG tonai SAKRET GAP  
3mm tonas

SAKRET GAP 
 1mm tonas

 Neotonuotas
(baltas) A (2) D (2)

 Tonuota
4 tonui 

(tamsiai pilkas)

A (1) D (1)

A (4) D (4)

C (1) E (1)

C (2) E (2)

C (7) E (7)

 Tonuota
7 tonui
(tamsiai 

raudonas)

A (3) D (3)

C (3) E (3)

C (4) E (4)

 Tonuota
8 tonas

(šviesiai pilkas)

C (5) E (5)

C (6) E (6)

C (8) E (8)

Prieš dedant SAKRET GAP paviršių 
rekomenduojama gruntuoti tonuotu 
SAKRET QG

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mozaikiniu
dekoratyviniu tinku.

SAKRET GAP tonų paletė
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2 3 4

5

6

7

8

9 10

1

11

1. Sienos konstrukcija (mūras, betonas ir pan.)

2. Pagrindas (jau esantis tinkas, dažai ir pan.)

3. Gruntas (SAKRET TGW, UG arba BG)

4. Šilumą izoliuojančių plokščių klijai (SAKRET BK, BK Foam, BAK, 
KAM)

5. Šilumą izoliuojanti plokštė (polistireninio putplasčio arba 
mineralinės vatos)

6. Smeigės (ten kur reikia)

7. Armuotasis tinkas (SAKRET BAK, KAM, PANZER, armavimo tinklelis, 
plastikiniai profiliai)

8. Gruntas prieš dekoratyvinį tinką (SAKRET PG) 

9. Dekoratyvinis tinkas (SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIP, SMS)

10. Gruntas prieš dažymą ir dažai (jei reikia, SAKRET KS-P, KS-G, KS,   
FM-G, FM, SKF)

Polimerinių dekoratyvinių tinkų ir dažų spalvas rekomenduojame rinktis

iš SAKRET spalvų paletės (SAKRET Design).

Šiltinimo sistema
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Atsparus šarmams stiklo audinio tinklelis
fasado šiltinimo sluoksnio ir kitiems armavimo
darbams

Produkto kodas Produkto aprašymas

Kiekis 

pakuotėje 

[vnt.]

1363-160(110)SM5S1 *160 g, 1 klasė, 50 m / 55 m² rulonas (plotis 1,1 m) su SAKRET logo 33

1363-160(110)SM01S1 *160 g, 1 klasė, 10 m / 11 m² rulonas (plotis 1,1 m) su SAKRET logo 108

6810(100)SM0.5B1 222 g, 1 klasė, 50 m / 50 m² rulonas (plotis 1,0 m) 20

Armavimo tinklelis

Pastolių tinklas

Apsauginis tinklas pastolių uždengimui

Produkto kodas Produkto aprašymas Matmenys
Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

SN90/150(3x50) 90 g/m2, 60% uždengimas su kilpomis, geltonas 3x50 m (150m2) 1

SN90E/150(3x50)
90 g/m2, 60% uždengimas su tvirtinimo žiedais, 

geltonas
3x50 m (150m2) 1

SN70/150(3x50) 70 g/m2, 60% uždengimas su kilpomis, geltonas 3x50 m (150m2) 1

Įsukamas pastolių tvirtinimo ankeris betono, 
pilnavidurių plytų, dujų silikato ir keramikos 
pagrindams.
Pastolių tvirtinimo ankerio kaiščio diametras 14 
mm, ilgis 70, 100 ir 135 mm.
Pastolių tvirtinimo ankerio diametras 12 mm, 
ilgis 120, 160, 190, 230, 300 ir 350 mm

HRK

HR

Pastolių tvirtinimo ankerio kaištis /
Pastolių tvirtinimo ankeris

HRK / HR

* SAKRET ETICS EPS ir SAKRET ETICS MW sistemų dalis.

A
rm

av
im

o 
tin

kl
el

is
, p

as
to

lių
 ti

nk
la

s i
r a

nk
er

is



3

55

Kalama smeigė su metaline šerdimi ir aplietu
antgaliu polistireninio putplasčio ir mineralinės
vatos tvirtinimui, kai pagrindas yra pilnavidurės
ir tuštymėtos plytos bei blokai, lengvo betono
ir dujų silikato blokai (B, C, D, E).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-07/0336.
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,003 W/m·K.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 60 mm 
gręžimo gylis: 70 mm.

Kalama smeigė
metaline šerdimi

Kalama smeigė
plastikine šerdimi

Universali kalama smeigė su metaline šerdimi ir
aplietu antgaliu polistireninio putplasčio ir
mineralinės vatos tvirtinimui, kai pagrindas yra
betonas, pilnavidurės ir tuštymėtos plytos bei blokai (A, B, C). 
Sertifikuota pagal ETAG 014, ETA-07/0336.
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,002 W/m·K.
Minimalus tvirtinimo gylis: 25 mm 
gręžimo: 35 mm.

Produkto kodas Ilgis [mm] Izoliacijos storis (min.-max.) Kiekis pakuotėje [vnt.]

KLN-TFIX-8M-095 95 40-80 200

KLN-TFIX-8M-115 115 80-100 200

KLN-TFIX-8M-135 135 100-120 200

KLN-TFIX-8M-155 155 120-140 200

KLN-TFIX-8M-175 175 140-160 200

KLN-TFIX-8M-195 195 160-180 200

KLN-TFIX-8M-215 215 180-200 100

KLN-TFIX-8M-235 235 200-220 100

KLN-TFIX-8M-255 255 220-240 100

KLN-TFIX-8M-275 275 240-260 100

KLN-TFIX-8M-295 295 260-280 100

Produkto kodas Ilgis [mm] Izoliacijos storis (min.-max.) Kiekis pakuotėje [vnt.]

KLN-KI-120N 120 50-70 250

KLN-KI-140N 140 70-90 250

KLN-KI-160N 160 90-110 250

KLN-KI-180N 180 110-130 250

KLN-KI-200N 200 130-150 250

KLN-KI-220N 220 150-170 250

KLN-KI-260N 260 190-210 200

KLN-KI-300N 300 210-250 200

TFIX 8M
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Įsukama smeigė metaline šerdimi su integruota,
savaime įsisukančia šilumą izoliuojančios
medžiagos tablete, polistireninio putplasčio ir
mineralinės vatos tvirtinimui su visais  
pagrindais (A, B, C, D, E).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-11/0144.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)
gręžimo gylis: 35 mm (A, B, C, D), 65 mm (E).
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,001 W/m·K (115-155 mm smeigės), ≤ 0,002 
W/m·K (175-335 mm smeigės).
Montavimui reikalingas antgalis TFIX-8ST.

Produkto kodas Ilgis [mm
Izoliacijos storis (min.-max.), kai pagrindas

Kiekis pakuotėje [vnt.]
A, B, C, D E

KLN-TFIX-8ST-115 115 80-100 40-60 200

KLN-TFIX-8ST-135 135 100-120 60-80 200

KLN-TFIX-8ST-155 155 120-140 80-100 200

KLN-TFIX-8ST-175 175 140-160 100-120 200

KLN-TFIX-8ST-195 195 160-180 120-140 200

KLN-TFIX-8ST-215 215 180-200 140-160 200

KLN-TFIX-8ST-235 235 200-220 160-180 100

KLN-TFIX-8ST-255 255 220-240 180-200 100

KLN-TFIX-8ST-275 275 240-260 200-220 100

KLN-TFIX-8ST-295 295 260-280 220-240 100

KLN-TFIX-8ST-335 335 300-320 260-280 100

Įsukama smeigė metaline šerdimi ir pailgintu
aplietu antgaliu polistireninio putplasčio ir
mineralinės vatos tvirtinimui polistireninio
putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui
su visais pagrindais (A, B, C, D, E).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-11/0144.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E),
gręžimo gylis: 35 mm (A, B, C, D), 65 mm (E).
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,001 W/m·K (115-155 mm smeigės), ≤ 0,002 
W/m·K (175-335 mm smeigės).
Montavimui reikalingas antgalis TFIX-8S.

Produkto kodas Ilgis [mm]

Izoliacijos storis (min.-max.), kai pagrindas 

A, B, C, D Kiekis pakuotėje [vnt.]

A, B, C, D E

KLN-TFIX-8S-115 115 80-100 40-60 200

KLN-TFIX-8S-135 135 100-120 60-80 200

KLN-TFIX-8S-155 155 120-140 80-100 200

KLN-TFIX-8S-175 175 140-160 100-120 200

KLN-TFIX-8S-195 195 160-180 120-140 200

KLN-TFIX-8S-215 215 180-200 140-160 200

KLN-TFIX-8S-235 235 200-220 160-180 100

KLN-TFIX-8S-255 255 220-240 180-200 100

KLN-TFIX-8S-275 275 240-260 200-220 100

KLN-TFIX-8S-295 295 260-280 220-240 100

KLN-TFIX-8S-335 335 300-320 260-280 100

KLN-TFIX-8S-395 395 360-380 320-340 100

Įsukama smeigė metaline 
šerdimi su integruota tablete

TFIX 8ST

Įsukama smeigė metaline 
šerdimi

TFIX 8S
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Kalama smeigė su kombinuota metaline
(į pagrinda tvirtinama) ir nailonine dalimis
polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos
tvirtinimui su visais pagrindais.
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-09/0394.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E),
gręžimo gylis: 45 mm.
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,000 W/m·K (80-300 mm smeigės), ≤ 0,001 
W/m·K (300-340 mm smeigės).

Produkto kodas Ilgis [mm] Izoliacijos storis (min.-max.) Kiekis pakuotėje [vnt.]

FSC-CN 8/110 110 70 100

FSC-CN 8/130 130 90 100

FSC-CN 8/150 150 110 100

FSC-CN 8/170 170 130 100

FSC-CN 8/190 190 150 100

FSC-CN 8/210 210 170 100

FSC-CN 8/230 230 190 100

FSC-CN 8/250 250 210 100

FSC-CN 8/270 270 230 100

FSC-CN 8/290 290 250 100

FSC-CN 8/310 310 270 100

FSC-CN 8/330 330 290 100

FSC-CN 8/350 350 310 100

FSC-CN 8/390 390 350 100

Kalama smeigė su tvirta, stiklo pluoštu
armuota nailonine šerdimi polistireninio
putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui,
kai pagrindas betonas, pilnavidurės ir
kiaurymėtos plytos bei blokai (A, B, C).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-09/0171.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm,
gręžimo gylis: 45 mm.
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,000 W/m·K (80-300 mm smeigės), ≤ 0,001 
W/m·K (300-340 mm smeigės).

Produkto kodas Ilgis [mm] Izoliacijos storis (min.-max.) Kiekis pakuotėje [vnt.]

FSC-PN 8/110 110 70 100

FSC-PN 8/130 130 90 100

FSC-PN 8/150 150 110 100

FSC-PN 8/170 170 130 100

FSC-PN 8/190 190 150 100

FSC-PN 8/210 210 170 100

FSC-PN 8/230 230 190 100

Kalama smeigė
plastikine šerdimi

TERMOZ PN 8

Kalama smeigė plastikine ir
metaline šerdimi

TERMOZ CN 8
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Universali įsukama smeigė su kombinuota
metaline (į pagrinda tvirtinama) ir nailonine
dalimis polistireninio putplasčio ir mineralinės
vatos tvirtinimui su visais pagrindais (A, B, C, D).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-14/0372.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm (E pagrindams 55 mm),
gręžimo gylis: 45 mm (E pagrindams 65 mm).
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,001 W/m·K (60-80 mm, 200-300 mm smeigės), 
≤ 0,002 W/m·K (100-180 mm, 300-340 mm smeigės).
Montavimui reikalingas antgalis CS 8

Produkto pavadinimas Produkto kodas Ilgis [mm]
Izoliacijos storis (min.-
max.), kai pagrindas A, 

B, C, D, E

Kiekis pakuotėje 
[vnt.]

Termoz CS 8/110* FSC-531960 110 70 100

Termoz CS 8/130 FSC-531970 130 90 100

Termoz CS 8/150 FSC-531974 150 110 100

Termoz CS 8/170 FSC-531976 170 130 100

Termoz CS 8/190 FSC-531978 190 150 100

Termoz CS 8/210 FSC-531982 210 170 100

Termoz CS 8/230 FSC-531984 230 190 100

Termoz CS 8/250 FSC-531987 250 210 100

Termoz CS 8/250 R** FSC-531989 250 210 100

Termoz CS 8/270 FSC-531991 270 230 100

Termoz CS 8/270 R** FSC-531993 270 230 100

Termoz CS 8/290 FSC-531995 290 250 100

Termoz CS 8/290 R** FSC-531997 290 250 100

Termoz CS 8/310 FSC-532000 310 270 100

Termoz CS 8/310 R** FSC-532003 310 270 100

Termoz CS 8/330 FSC-532006 330 290 100

Termoz CS 8/350 FSC-532008 350 310 100

Termoz CS 8/370 FSC-532011 370 330 100

Termoz CS 8/390 FSC-532014 390 350 100

* Netinka įgilintam tvirtinimui.
** Galima naudoti papildomo šilumą izoliuojančių plokščių sluoksnio ant jau esančio tvirtinimui.

Produkto pavadinimas Produkto kodas
Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

Antgalis su 
šešiakampe jungtimi

FSC-532618 1

Antgalis su  SDS jungtimi FSC-532619 1

Įrankis smeigės įsukimui

Antgalis CS 8

Kalama smeigė
plastikine šerdimi

TERMOZ CS 8

Į suktuką įstatomas metalinis antgalis su smeigės 
galvutės fiksatoriumi.
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TERMOZ SV II
montavimo antgalis

TERMOZ SV II
Ecotwist kamštis

Į suktuką įstatomas metalinis antgalis su įsukimo gylio 
matuokliu.

Polistireninio putplasčio kamštis likusios smeigės 
galvutės uždengimui

Produkto kodas Kiekis pakuotėje [vnt.]

FSC-530654 200

Produkto kodas Įsukimo gylis [mm] Kiekis pakuotėje [vnt.]

FSC-530356 260 1

FSC-530357 400 1

Įsukama smeigė šilumą izoliuojančių plokščių
tvirtinimui medžio, medžio drožlių plokštės ir pan.
pagrindą. Su metalinę galvutę slepiančiu dangteliu.
Lėkštelės diametras: 60 mm.

Produkto kodas  Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

KLN-IF_KC _UC 200

Smeigė tvirtinimui į medį

RAWL PLUG KC

Įsukama smeigė metaline šerdimi su spiraline,
šilumą izoliuojančioje medžiagoje pasislepiančia
galvute polistireninio putplasčio ir mineralinės
vatos plokščių tvirtinimui su visais pagrindais.
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-12/0208.
Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm, gręžimo gylis: 45 mm.
Šilumos laidumo koeficientas: ≤ 0,001 W/m·K (60-80 mm, 200-300 mm smeigės), 
≤ 0,002 W/m·K (100-180 mm, 300-340 mm smeigės).
Montavimui reikalingas antgalis SV II ecotvist

Produkto pavadinimas
Produkto 

kodas

Minimalus 

tvirtinimo 

gylis [mm] 

Gręžiamos 

skylės gylis 

[mm]

Tinko ir klijų tarp 

pagrindo ir šilumą 

izoliuojančios 

plokštės storis 

[mm] 

Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

Termoz SV II Ecotwist 0-10 mm FSC-530353 55 hD+55 0-10 100

Termoz SV II Ecotwist 0-30 mm FSC-530354 75 hD+75 0-30 100

Termoz SV II Ecotwist 30-60 mm FSC-530355 105 hD+105 30-60 100

Įsukama smeigė metaline šerdimi
su pasislepiančia galvute

Įrankis smeigės įsukimui

TERMOZ SV II ecotwist
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Antgalis TFIX-8ST 

Šilumą izoliuojančios medžiagos (polistireninio 
putplasčio, mineralinės vatos, neoporo) tabletės 
smeigių galvučių uždengimui. Diametras 65 mm.

Tabletės

Smeigės galvutės prispaudžiamąjį plotą 
padidinanti lėkštutė skirta šilumą 
izoliuojančioms medžiagoms su nedideliu 
gniuždomuoju stipriu. Tinka su smeigėmis KI 
10N, TFIX 8M, TFIX 8ST, TFIX 8S, TERMOZ CN8, 
TERMOZ PN8, TERMOZ CS8.

Plastikinė lėkštutė

Įrankis smeigės įsukimui

Į suktuką įstatomas metalinis antgalis.

Produkto pavadinimas Produkto kodas
Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

Montavimo įrankis 
RAWL PLUG TFIX-8S

KLN-TFIX-8S-TOOL 1
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Produkto kodas Darbins ilgis [mm] Skylės diametras [mm] Skylės gylis [mm] Ankeravimo gylis [mm]

FSC-8/120 M6 100 - 120 10 180 60

FSC-8/160 M6 140 - 160 10 220 60

FSC-10/120 M8 100 -120 12 180 70

FSC-10/160 M8 140 - 160 12 220 70

Pagrindas UX 10 / Thermax 8 kN UX 12 / Thermax 10 kN

Betonas                                                       ≥ C20/25 1,00 1,00

Pilnavidurės plytos                                   ≥ Mz 12 0,50 0,70

Kiaurymėtos silikatinės plytos               ≥ KSL 12 0,60 0,80

Kiaurymėtos keraminės plytos              ≥ Hlz 12 0,20 0,30

Dujų silikatas                                              ≥ P 4 0,40 0,60

Įsukamas ankeris su plastikiniu
antgaliu įvairių elementų
(lietvamzdžių, šviestuvų,
ženklų, pašto dėžučių ir pan.)
tvirtinimui.

Produkto kodas Pavadinimas Ilgis [mm] Kiekis pakuotėje 

[vnt.]

FSC-FID 50 FID 50 50 50

FSC-FID 90 FID 90 90 25

Medžiaga FID 50 kN FID 90 kN

Polistireninis putplastis PS15 0,05 0,08

Polistireninis putplastis PS20 0,09 0,14

- Plastikinis tvirtinimo elementas skirtas lengvų elementų
 tvirtinimui prie tinkuotų ar netinkuotų plėšimui atsparių
 šilumą izoliuojančių plokščių.
- Specialios spiralės formos dėka FID yra lengvai
 įsukamas ranka ar suktuku.
- Tvirtinamas šilumą izoliuojančioje plokštėje, dėl to nesudaro
 šalčio tilto.
Didžiausia apkrova: iki 14 kg.
Tinka tvirtinimo varžtams: 4,5 mm (FID 50) arba 6 mm (FID 90)

Spiralinis ankeris

FID

Įsukamas ankeris 

FISCHER THERMAX 8/10
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Produkto kodas Ilgis [mm]

FSC-12/110 M12 B 110

FSC-16/170 M12 170

FSC-16/170 M12 B 170

FSC-16/170 M12 170

Pagrindo tipas Thermax 12 kN Thermax 16 kN

Betonas be trūkių                                          ≥ C20/25 3,40 3,40

Pilnavidurės plytos                                        ≥ Mz 12 1,70 1,70

Pilnavidurės silikatinės plytos                     ≥ KS 12 1,70 1,70

Kiaurymėtos silikatinės plytos                    ≥ KSL 12 1,40 1,40

Kiaurymėtos keraminės plytos                   ≥ Hlz 12 1,00 1,00

Tuščiaviduriai lengvo betono blokai         ≥Hbl 4 0,80 0,80

Tuščiaviduriai betono blokai                      ≥Hbn 4 0,80 0,80

Įklijuojamas ankeris su plastikiniu antgaliu įvairių sunkių elementų (balkonų, turėklų,
kondicionierių ir pan.) tvirtinimui. Gali atlaikyti apkrovą iki 340 kg. Klijuojamas
injekciniu skiediniu (cheminiu ankeriu) FIS VS.

Produkto kodas Pavadinimas Kiekis pakuotėje [ml]

FSC-V 360 S Injekcinė masė (cheminiams ankeriams) 360 ml

- Universalus dvikomponentis injekcinis skiedinys
 cheminiam ankerių tvirtinimui (įklijavimui). 
- Lėčiau džiūstantis skiedinys užtikrina tolygų kietėjimą.
- Puikiai tinka išgręžtų ertmių užpildymui.
- Skiedinys skirtas srieginių strypų, ankerių su vidiniu sriegiu,
 armatūrinių ankerių, plieninių strypų ir kt. elementų,
 skirtųturėklų, laiptų, vėliavų, vartų, grotų ir kt. metalo
 ar medžio elementų tvirtinimui prie įvairių pagrindų.
Sertifikuotas pagal ETAG 001-5, ETA-02/0024 ir 08/0266;
pagal ETAG 029, ETA-10/0383; ESR-2786.
Atsparumo ugniai klasė – R120.

Skiedinys gali būti naudojamas:
 - Betonui be trūkių (C20/25 - C50/C60)
 - Tuščiaviduriams lengvo betono blokams;
 - Tuščiaviduriams betono blokams
 - Vertikaliai perforuotoms plytoms
 - Pilnavidurėms plytoms
 - Silikatinėms pilnavidurėms plytoms
 - Dujų silikato blokams
Dujų silkato blokais.
Tinka amatūros sujungimui betone nuo C2/15 iki C50/60

1

Įklijuojamas ankeris 

Cheminis ankeris

FIS VS

FISCHER THERMAX 12/16
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Šiltinimo sistemos profiliai ir priedai

Numeris Produkto kodas Pavadinimas
Kiekis 

pakuotėje 
[vnt]

1 Cokoliniai aliuminio profiliai ir priedai

ALB-EB-08/053-25 Cokolinis profilis 0,8 mm, 50 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-08/073-25 Cokolinis profilis 0.8 mm, 70 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-08/083-25 Cokolinis profilis 0.8 mm, 80 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-08/103-25 Cokolinis profilis 0.8 mm,  100 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/123-25 Cokolinis profilis 1 mm, 120 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/143-25 Cokolinis profilis 1 mm, 140 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/153-25 Cokolinis profilis 1 mm, 150 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/163-25 Cokolinis profilis 1 mm,  160 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/173-25 Cokolinis profilis 1 mm, 170 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/183-25 Cokolinis profilis 1 mm, 180 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/203-25 Cokolinis profilis 1 mm, 200 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/253-25 Cokolinis profilis 1 mm, 250 mm, 2.5 m 10

ALB-EB-10/303-25 Cokolinis profilis 1 mm, 300 mm, 2.5 m 10

ALB-ED-B05F-25
 Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo 

briauna su tinkliuku (klijuojamas) 
 5 mm, 2.5 m

50

ALB-ED-B03K-25
 Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo 

briauna su tinkliuku (uždedamas)  
3 mm, 2.5 m

20

ALB-ED-B06K-25
 Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo 

briauna su tinkliuku (uždedamas)  
6 mm, 2.5 m

20

ALB-EB-DIST-003 Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 3 mm 50

ALB-EB-DIST-005 Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 5 mm 50

ALB-EB-DIST-008 Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 8 mm 50

ALB-EB-DIST-010 Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 10 mm 50

ALB-EB-CON-030 Cokolinių profilių sujungimo kaištis 30 mm 100

ALB-EB-CON-10 Cokolinių profilių sujungimo kaištis 1000 mm 10
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Numeris Produkto kodas Pavadinimas
Kiekis 

pakuotėje 
[vnt]

1 Komplektas cokoliniam profiliui suformuoti

ALB-EB-PVC-20 Profilis sujungimui su siena PVC, 2,0 m 20

ALB-ED-B(PVC)-20 Profilis su nulašėjimo briauna PVC, 2,0 m 25

Komplektas cokoliniam profiliui suformuoti VARIO

ALB-EB-PVC140-20
Profilis sujungimui su siena ir su 

nulašėjimo briauna, 100-140 mm, 2,0 m
10

ALB-EB-PVC180-20
Profilis sujungimui su siena ir su 

nulašėjimo briauna, 140 - 180 mm , 2,0 m
10

ALB-EB-PVC220-20
Profilis sujungimui su siena ir su 

nulašėjimo briauna, 2,0 m
10

Kampiniai profiliai

2
ALB-EC-100/150-25

Kampinis profilis / apiltinimo kampas 
100X150mm, 2,5 m

50

ALB-EC-100/300-25
Kampinis profilis / apiltinimo kampas 

100x300mm, 2,5 m
50

ALB-EC-U-R250 Universalus kampinis profilis rulone, 25 m 1

3

ALB-EC-S-20 Sutvirtintas kampinis profilis, 2,5 m 25

4

ALB-EC-A-25
Kampinis profilis arkoms ir panašioms 

konstrukcijoms, 2,5 m
20

Deformacinių siūlių profiliai ir priedai

5

ALB-EM-V40-25
V formos deformacinis profilis su tinkliuku 

kampui, 2,5 m
25

ALB-EM-E40-25
E formos deformacinis profilis su tinkliuku 

plokštumai, 2,5 m
25

ALB-EM-COV-25
 Universalus deformacinės siūlės 
uždengimo profilis plokštumai ir 

kampui, 2,5 m
25

PRT-37531-27.5
 Deformacinis siūlės uždengimo profilis su 

tinkliuku plokštumai ir kampui, 2,75 m
10

Kampiniai profiliai su nulašėjimo briauna

6

ALB-ED-C(01)-25
Kampinis profilis su nulašėjimo briauna, 

2,5 m
25

ALB-ED-C(02)-25
 Kampinis profilis su nulašėjimo briauna ir 

atidengta atidengtu kraštu, 2,5 m
25
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Numeris Produkto kodas Pavadinimas
Kiekis 

pakuotėje 
[vnt]

Užbaigimo ir atskyrimo profiliai

7

ALB-ESD-06-25
Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

atskiriantis profilis su tinkliuku, 
6 mm, 2.5 m

40

ALB-ESD-08-25
Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

atskiriantis profilis su tinkliuku, 
8 mm, 2.5 m

15

ALB-EST-03-25
 Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

užbaigiantis / atskiriantis profilis 
su tinkliuku, 3 mm, 2.5 m

25

ALB-EST-06-25
Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

užbaigiantis / atskiriantis profilis 
su tinkliuku, 6 mm, 2.5 m

25

ALB-EST-10-25
Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

užbaigiantis / atskiriantis profilis 
su tinkliuku, 10 mm, 2.5 m

25

ALB-EST-15-20
Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas 

užbaigiantis / atskiriantis profilis 
su tinkliuku, 15 mm, 2.0 m

25

Sujungimo su langu profiliai

8
PRT-37909-2.6

Sujungimo su langu profilis su 
tinkliuku ir briauna,  

9 mm, 2.6 m
50

PRT-37906-2.6
Sujungimo su langu profilis su 

tinkliuku ir briauna,  
6 mm, 2.6 m

50

ALB-EW-09-24
Sujungimo su langu profilis su 

tinkliuku, 9 mm, 2.4 m
30

ALB-EW-06-24
Sujungimo su langu profilis su 

tinkliuku, 6 mm, 2.4 m
30

9

ALB-EW-US(01)-20
Palangių montavimo profilis,

 90° - 130°, 2.0 m
25

ALB-EW-US(02)-20
Palangių montavimo profilis, 

 90°, 2.0 m
50

10

ALB-EW-CS(01)-20
Palangių krašto sujungimo profilis su 

užmaunama briauna, 2.0 m
25

ALB-EW-CS(02)-20
Palangių krašto montavimo profilis su 

priklijuojama briauna, 2.0 m
20

Kiti profiliai

11

ALB-EO-RE-20
Profilis su lanksčia priklijuojama 

membrana sujungimui su metalu, 
2.0 m

25

12

ALB-EO-MC-20
Užmaunamas profilis sujungimui su 

metalu, 2.0 m 
25
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Suspaudžiama poliuretano juosta, turinti
išsiplėtimo savybių, skirta deformacinių siūlių,
sujungimo vietų ir kitokių plyšių sandarinimui.
Viena pusė padengta lipnia juosta.
Apdorota modifikuota akriline dispersija su
atsparumą ugniai didinančiais priedais.
- Atspari UV spinduliams
- Tinka vidaus ir išorės darbams
- Langų ir durų Betono elementų sandarinimui
- Rąstinių ir medinių pastatams
Izoliuoja triukšmą ir vibracijas aplink ventiliacijos ir oro padavimo įrangą.

Produkto kodas  Juostos plotis [mm] Siūlės plotis [mm]  Rulono ilgis [mm]

ALB-EXT1530-5.6 15 5-10 5.6

ALB-EXT1520-8.0 15 3-7 8

ALB-EXT2030-5.6 20 5-10 5.6

ALB-EXT2040-4.3 20 7-12 4.3

ALB-EXT7015-10.0 70 3-4 10

ALB-EXT9030-5.6 90 5-10 5.6

ALB-EXT3060-2.6 30 12-20 2.6

ALB-EXT8060-2.6 80 12-20 2.6

Garų izoliacinė juosta skirta langų ir durų
sujungimo vietų sandarinimui nuo patalpų
drėgmės.
- Atsparus vandeniui
- Elastingas
Didelio tankio – neleidžia vandens garams
patekti į langų ir durų sujungimą.

Produkto kodas Aprašymas Plotis [mm] Ilgis [mm]

ALB-WTI-A-075-25
Su lipnia akrilo juosta

75 25

ALB-WTI-A-100-25 100 25

ALB-WTI-B-075-25
Su lipnia butilo juosta

75 25

ALB-WTI-B-100-25 100 25

ALB-WTI-AB(01)-075-25
Su akrilo ir butilo vienpuse lipnia juosta

75 25

ALB-WTI-AB(01)-100-25 100 25

ALB-WTI-AB(02)-75-25
Su akrilo ir butilo dvipuse lipnia juosta

75 25

ALB-WTI-AB(02)-100-25 100 25

Vėjo izoliacinė justa skirta langų ir durų
sujungimo vietų sandarinimui nuo vėjo ir
drėgmės iš išorės.
- Atspari tempimui
- Atspari UV spinduliams
- Atspari mikroorganizmams
Mažo tankio – lengvai praleidžia vandens garus.

Produkto kodas Aprašymas Plotis [mm] Ilgis [mm]

ALB-WTO-A-075-25
Dengta akrilu

75 25

ALB-WTO-A-100-25 100 25

ALB-WTO-B-075-25
Dengta butilu

75 25

ALB-WTO-B-100-25 100 25

ALB-WTO-AB(01)-075-25
Viena pusė dengta akrilu ir butilu

75 25

ALB-WTO-AB(01)-100-25 100 25

ALB-WTO-AB(02)-75-25
Abi pusės dengtos akrilu ir butilu

75 25

ALB-WTO-AB(02)-100-25 100 25

Garų izoliacinė juosta vidaus darbams

Savaime išsiplečianti poliuretano
juosta siūlių hermetizavimui

WTI

EXT

Vėjo izoliacinė juosta išorės dabams

WTO
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam apšiltinimo sistemos skiedinių ir dekoratyvinių tinkų sumaišymui reikia 
pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo lygiagrečiai, sudarydamas sūkurinį 
judėjimą, kas užtikrina:

 - greitą medžiagos sumaišymą;
 - mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

KR 120 HF 15-25 120 1000

KR 140 HF 25-35 140 1300

KR 160 HF 35-50 160 1600

Collomix KR idealiai tinka lipnių medžiagų, kaip klijai, hermetikai, medžiagų epoksido 
pagrindu, taip pat savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
 - Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
 - Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.

Collomix KR

Collomix MK

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

DLX 120 HF 15-30 120 1000

DLX 152 HF 30-50 150 1300

Collomix DLX specialiai sukurtas specialiai skystų ir takių medžiagų, kaip 
plonasluoksniai tinko skiediniai, savaime išsilyginantys mišiniai, glaistai ir pan.
 - Dėl dviejų, viena virš kitos esančių „turbininių menčių“ konstrukcijos 
medžiagos judėjimas vyksta be smūgių;
 - Užtikrinamas greitas ir tolygus medžiagos sumaišymas;
 - Sumažinamas į medžiagą patenkančio oro kiekis;
 - Tinka didelių medžiagos kiekių sumaišymui.

Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas. 

Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš 
viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Tankioms ir plastiškoms medžiagoms geriausia kai maišoma 
lygiagrečiomis juostomis, sudarant sūkurinį medžiagos judėjimą.

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

Collomix DLX

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt
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4

Glaistai 

Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant 

medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
– Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė 

reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo 

temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! 
– Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir 

aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai. 
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo 

taisykles. 
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C 

temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Universalus 
polimerinis glaistas 
sausoms patalpoms 

LH
– Mineralinių pagrindų (tinko, betono), gipso-kartono
 plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių
 glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksnio storiu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
– Rankiniam naudojimui.
– Vidaus darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
– Džiūdamas netrūkinėja.
– Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET 
TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG.

– Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu gruntu SAKRET UG.
– Glaistą užtepti ant paviršiaus tolygiu iki 4 mm storiu sluoksniu ir išlyginti metaline 

glaistykle. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti išdžiūvus pirmajam.
– Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitriniu popieriumi.

 Techniniai duomenys  

Grūdelių dydis iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis iki 4 mm
Sąnaudos ~ 1,7 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Džiūvimo laikas ~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti per 48 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1,5 kg; 8 kg; 15 kg; 28 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

1 sl. iki 4 mm
Max.

Min.
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Mašininis
polimerinis glaistas
sausoms patalpoms

SP
– Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui), gipso-kartono
 plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių glaistymui
 plonu ir vidutiniu sluoksnio storiu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
– Mašininiam naudojimui.
– Vidaus darbams.
– Paruoštas naudojimui.
– Lengvai užnešamas ir šlifuojamas.
– Džiūdamas netrūkinėja.
– Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET 
TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG.

– Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu universaliu gruntu 
SAKRET UG.

– Produktą supilti į glaistymo mašinos bunkerį ir tolygiu iki 4 mm sluoksnio storiu 
padengti glaistomą paviršių ir išlyginti metaline glaistykle.

– Rekomenduojamas glaistymo mašinos tūtos dydis 651 arba 661.
– Jei reikia, kitą sluoksnį dėti pakartotinai išdžiūvus pirmajam.
– Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitriniu popieriumi.

 Techniniai duomenys  

Grūdelių dydis iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis iki 4 mm
Sąnaudos ~ 1,7 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Džiūvimo laikas ~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti per 8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg (plastikinis maišas)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

1 sl. iki 4 mm Max.

Min.
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Mineralinis glaistas 
fasadams  

CC
– Baigiamajam mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) glaistymui.
– Įvairių nelygumų ir įdubimų išlyginimui.
– Drėgnų patalpų sienoms ir luboms.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Cementinis.
– Lengvai tepamas.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui.
– Baltos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu universaliu gruntu 
SAKRET UG.

– Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos 

mechaniškai pašalinti, o po to paviršių nugruntuoti.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
– Po 5 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
– Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti. 
– Glaisto paviršių galima šlifuoti švitriniu popieriumi po 48 val.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
 
 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo 
trukmė

apie 1 val.

Sąnaudos ~ 1,4 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 10 kg (plastikinis kibiras)

1 sl. iki 3 mm
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Stambiagrūdis glaistas 
fasadams 

SFP
–  Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono   

plokščių paviršiaus išlyginimui ir elementų profiliniam  
formavimui ant naujų ir istorinių pastatų fasadų.

– Kaip plonasluoksnis tinkas SAKRET sanavimo sistemoje.
–  Kaip stambiagrūdis užbaigimo glaistas istorinių tinkų sistemoje.
–  Vidaus ir išorės darbams.
–  Kalkinis-cementinis.
–  Aukštas garų pralaidumas.
–  Lengvai tepamas.
–  Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
–  Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

–  Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu 
SAKRET UG.

–  Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
–  Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos 

mechaniškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
–  Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
–  Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
–  Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
–  Naudojant specialias trintuves, glaisto paviršiui galima suteikti struktūrą.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Vieno sluoksnio storis iki 6 mm
Paruošto glaisto tinkamumo 
trukmė

apie 2 val.

Sąnaudos ~ 1,3 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

1 sl. iki 6 mm
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Smulkiagrūdis glaistas 
fasadams 

SFP Fine
– Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono plokščių glaistymui.
– Sanuojančio tinko sluoksnio baigiamajam išlyginimui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Kalkinis-cementinis.
– Aukštas garų pralaidumas.
– Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
– Baltos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu 
SAKRET UG.

– Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
– Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
– Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti. 
– Glaisto paviršių galima šlifuoti švitriniu popieriumi po 12 val.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

 Techniniai duomenys

Grūdelių dydis iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo 
trukmė

apie 2 val.

Sąnaudos ~ 1,0 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 24 mėn.
Įpakavimas 20 kg (plastikinis kibiras)

1 sl. iki 3 mm
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Lengvas mineralinis 
glaistas fasadams 

LCC
–  Baigiamajam mineralinių pagrindų išlyginimui.
–  Dekoratyvinių elementų (karnizų ir pan.) formavimui ir jų remontui. 
–  Įvairių įdubimų užpildymui, pažeistų pastato dalių geometrijos atstatymui.
–  Vidaus ir išorės darbams.
–  Tinka drėgnoms patalpoms.
–  Su lengvais užpildais. 
–  Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
–  Dviejų frakcijų: smulkesnės (iki 0,5 mm) ir stambesnės (iki 1,0 mm).
–  Baltos spalvos.
 
 Panaudojimas 
–  Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

–  Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu 
SAKRET UG.

–  Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
–  Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos 

mechaniškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
–  Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
–  Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
–  Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle.
–  Glaisto paviršių galima šlifuoti švitriniu popieriumi po 24 val.
– Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

 Techniniai duomenys  

Grūdelių dydis iki 0,5 mm / iki 1,0 mm
Vieno sluoksnio storis iki 6 mm (duobutes galima užpildyti iki 50 mm)
Paruošto glaisto tinkamumo 
trukmė

apie 1,5 val.

Sąnaudos ~ 1,12 kg/m2, tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 15 kg (plastikinis kibiras)

1 sl. iki 6 mm Iki 50 mm
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Produkto kodas Tinko storis 
[mm] Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

PRT-37111-2.6 6 2.6 30

PRT-3712-2.6 9 2.6 60

Produkto kodas 
Tinko storis 

[mm]
Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-RO-25 22 x 22 2.5 200

Produkto kodas
Tinko storis 

[mm]
Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-A-25 25 x 25 2.5 50

Produkto kodas Apibūdinimas Ilgis [m] 
 Kiekis 

pakuotėje 
[vnt.]

ALB-PJ-12F-25 Su lipnia juosta 2.5 50

ALB-PJ-12-25 Be lipnios 
juostos 2.5 50

ALB-PJ-12-30 Be lipnios 
juostos 3.0 50

Lipnūs PVC sujungimo su langu
profiliai (6, 9 mm) be tinkliuko

PW 06 / PW 09

Lipnūs PVC sujungimo su langu
profiliai su lamele (6, 9 mm), be 
tinkliuko 

PRT 371

PVC profilis sujungimui
su gipso kartono plokšte

PJ 12F / PJ 12

Produkto kodas  Tinko storis 
[mm] Ilgis [m] Spalva

 Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PW-06-24 6 2.4 Baltas 60

ALB-PW-09-24 9 2.4 Baltas 30

ALB-PW-06(B)-24 6 2.4 Rudas 60

ALB-PW-09(B)-24 9 2.4 Rudas 20

ALB-PW-06(G)-24 6 2.4 Pilkas 200

ALB-PW-06(AG)-24 6 2.4 Tamsai
pilkas 60

Perforuotas kampinis
PVC profilis

PC RO

Kampinis PVC profilis arkų 
sudarymui

PC A
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Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm]

Ilgis
[m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PL-

04AL-25
0.4 23 x 13 2.5 200

Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm]

Ilgis
[m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-04AL-25 0.4 23 x 23 2.5 200

ALB-PC-04AL-30 0.4 23 x 23 3.0 200

Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm]

Ilgis
[m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-X04AL-25 0.4 23 x 23 2.5 200

ALB-PC-X04AL-30 0.4 23 x 23 3.0 200

Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm]

Ilgis
[m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-04ZN-25 0.4 24 x 24 2.5 25

ALB-PC-04ZN-30 0.4 24 x 24 3.0 25

Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm]

Ilgis

[m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PC-X04ZN-25 0.4 30 x 30 2.5 25

ALB-PC-X04ZN-30 0.4 30 x 30 3.0 25

Produkto kodas Plotis   [mm] Ilgis [m]
Kiekis 

pakuotėje 
[vnt.]

ALB-PC-U-R250 52 25 1

Universalus kampinis
PVC profilis, rulonai

PC U R

Užbaigimo aliuminio profilis

PL AL

Kampinis aliuminio profilis

PC AL

Kampinis aliuminio
profilis, perforuotas

PC X AL

Cinkuotas perforuotas
kampinis profilis

PC ZN

Cinkuotas perforuotas
kampinis profilis

PC X ZN
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam glaistų sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo 
lygiagrečiai, sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

– greitą medžiagos sumaišymą;
– mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

WK 120 HF 15-25 [mm] 1000

WK 140 HF 25-35 135 1300

WK 160 HF 35-60 160 1600

Collomix WK tinka įvairių statybiniai skiedinių sumaišymui.
 – Dvi plačios spiralės leidžia gauti kokybišką sumaišymo rezultatą   
     minimaliai apkraunant maišytuvą;
 – Ties antgalio viduriu medžisga kyla į viršų, kraštuose leidžiasi žemyn.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
 – Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
 – Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama   
    žemyn.
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Collomix WK

Collomix MK

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA

Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas. 

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt



79

5

Tinko, mūro, 
grindų pakloto/ 
betono ir 
remontiniai 
skiediniai

Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos 

pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
– Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. 

Būtina saugoti akis ir odą!
– Medžiagas sandėliuoti tik originalioje sandarioje pakuotėje. 
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją. 
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
– Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos 

temperatūros (didesnės +25°C). 
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai. 
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 

50% santykiniam oro drėgnumui.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Cementinis-kalkinis
tinkas (mašininis) 

СLP Plus
– Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Tinka drėgnoms patalpoms.
– Cementinis-kalkinis.
– Plastiškas tinkuojant.
– Pilkos spalvos (pagal užsakymą gali būti baltos).

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG. 

– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
– Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS II-W1
Grūdelių dydis iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 3 val.
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas po 28 parų
Išeiga 18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 15 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.
mobilūs silosai

1 sl. iki 25 mm
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Kalkinis-cementinis
tinkas (istoriniams
pastatams) 

HM 10
– Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 8%. 
– Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
– Labai geras vandens garų laidumas.
– Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 

grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
– Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
– Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais 

dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais 
dažais SAKRET KS.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS II-W0
Grūdelių dydis iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas po 28 parų
Išeiga 18 l iš 25 kg sauso mišinio

Sąnaudos ~ 15 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

mobilūs silosai

1 sl. iki 12 mm
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Kalkinis-cementinis
tinkas (istoriniams
pastatams)

HM 12
– Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 4%. 
– Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
– Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
– Labai geras vandens garų laidumas.
– Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus. 
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 

grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
– Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
– Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais 

dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais 
dažais SAKRET KS.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas po 28 parų
Išeiga 18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 15 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

1 sl. iki 12 mm
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Kalkinis tinkas 
(istoriniams 
pastatams) 

HML 1
– Kalkinis, smulkiagrūdis.  
– Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
– Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
– Labai geras vandens garų laidumas.
– Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus. 
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 

grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
– Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
– Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais 

dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis  iki 6 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas po 28 parų
Išeiga 17 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 13 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

1 sl. iki 6 mm
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Kalkinis tinkas 
(istoriniams 
pastatams) 

HML 4
– Kalkinis, stambiagrūdis. 
– Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
– Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
– Labai geras vandens garų laidumas.
– Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus. 
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 

grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
– Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
– Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais 

dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis iki 4 mm
Vieno sluoksnio storis  iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas po 28 parų
Išeiga 18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 17 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

1 sl. iki 12 mm
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Lengvas
akustinis tinkas
LAP 
LAP Fine

– Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio tinko sluoksnio
 įrengimui ant įvairių mineralinių pagrindų, fibro-plokščių, 
medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių.

– Įvairių tuštumų užpildymui, kai nereikalingas didelis medžiagos stipris.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Lengvas.
– Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
– Geras garso izoliavimas.
– Mažos sąnaudos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus. 
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 

grunto koncentratu SAKRET UG.
– Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Galutiniam tinko sluoksnio išlyginimui (užtrynimui) naudoti SAKRET LAP Fine
– Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-1: LW-CS I-W0
Grūdelių dydis LAP iki 5 mm; LAP Fine iki 2 mm 
Vieno sluoksnio storis  20-80 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų
Šilumos laidumo koeficientas λ 0,117 W/m∙K
Išeiga 32 l iš 12,5 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 20 kg /m2 esant 50 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

20-80 mm
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Lengvas mašininis 
tinkas su plaušu

MAP-MFF
– Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais,
 ypač jei svarbios šilumos izoliavimo savybės ir reikalingas
 didelis tinko sluoksnio storis.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
– Galimybė suformuoti didelio storio sluoksnį. 
– Mažas tinko sluoksnio svoris.
– Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
– Ekonomiškas.
– Lengvas užpildas ilgina tinkavimo mašinos eksploatacijos laiką.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus. 
– Įgeriančius pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu 

SAKRET UG.
– Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. 
– Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus EN 998-1: LW-CS II-W1
Grūdelių dydis iki 1 mm 
Vieno sluoksnio storis  5-25 mm
Per kelis kartus galima suformuoti 
sluoksnį

iki 70 mm

Skiedinio sunaudojimo trukmė 2 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų 1,5-5,0 N/mm2

Šilumos laidumo koeficientas λ10dry ≤ 0,27 (P=50%) / ≤ 0,34 (P=90%) W/m·K
Išeiga 31 l iš 30 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 10 kg /m2  esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 30 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

5-25 mm
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Lengvas
cementinis-kalkinis 
skiedinys (mūrijimui) 

LM
– Visų tipų sienų mūrijimui iš lengvų, kiaurymėtų keraminių
 ir keramzitbetonio blokelių, kai reikalingas sumažintas siūlių šiluminis laidumas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Su lengvais užpildais.
– Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.

 Panaudojimas 
– Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais taisyklių.
– Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

 Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus EN 998-2: L-M5
Grūdelių dydis iki 5 mm 
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 5 N/mm2

Šilumos laidumo koeficientas λ ≤ 0,21 (P=50%) W/m·K
Išeiga 31 l iš 30 kg sauso mišinio
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 20 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

Ti
nk

o,
 m

ūr
o,

 g
rin

dų
 p

ak
lo

to
/ b

et
on

o 
ir 

re
m

on
tin

ia
i s

ki
ed

in
ia

i



5

88

Universalus skiedinys 
(mūrijimui, tinkavimui, 
grindų išlyginimui, 
betono plytelių klojimui) 

MULTIMIX 4 in 1
– Cementinis-kalkinis.
– Visų tipų sienų iš plytų ir blokų mūrijimui.
– Pakankamai stipraus pagrindo sienų tinkavimui vienu arba dviem sluoksniais.
– Betono grindų išlyginimui (sluoksnio storiu iki 40 mm).
– Įvairiems remonto darbams.
– Galima naudoti kaip skiedinį vandeniu šildomų grindų įrengimui ir storasluoksniam 

grindinių betono plytelių klojimui.
– Vidaus ir išorės darbams

Panaudojimas 
–  Mūrijamos plytos ir blokai turi būti švarūs, sausi ir neapledėję. 
–  Pagrindas tinkavimui, grindų lyginimui ir grindinių plytelių klojimui turi būti sausas,  

tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinkite netvirtus ir atšokusius 
sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius 
nešvarumus. 

–  Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinkite.
–  Įgeriantį pagrindą gruntuokite santykiu 1:3 vandeniu skiestu gruntu SAKRET UG. 

Labai tankius ir lygius paviršius gruntuokite kvarciniu gruntu SAKRET QG.
–  Sausąjį mišinį išmaišykite talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė 

masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Paruoštą skiedinį palaikykite 3 min. ir 
permaišykite dar kartą. 

–  Darbus atlikite laikydamiesi visų mūrijimo, tinkavimo, grindų įrengimo ir remonto 
darbų cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių. 

–  Storasluoksniam grindinių plytelių klojimui paruoštą skiedinį ant betoninio pagrindo 
užtepkite storu sluoksniu ir neleisdami džiūti, uždėkite ant jo betono plyteles.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-2: M10, EN 998-1: CSIV, EN13813: C20
Grūdelių dydis Iki 3 mm
Vieno tinko sluoksnio storis iki 12 mm
Grindų pakloto sluoksnis 10-40 mm
Sluoksnio storis grindinių betono 
plytelių klojimui

≥ 40 mm

Skiedinio sunaudojimo trukmė iki 2 val.
Išeiga apie 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos apie 16 kg/m2 sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm
Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

1 sl. iki 12 mm 10-40 mm
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Cementinis-kalkinis
skiedinys (mūrijimui, 
tinkavimui)

PM Super
– Cementinis-kalkinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui 
     iš plytų ir blokų.
– Sienų ir lubų tinkavimui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam naudojimui.
– Tinka drėgnoms patalpoms.
– Plastiškas dirbant.
– Stiprumo klasė M5.

 Panaudojimas 
– Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
– Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

 Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus EN 998-2: G-M5 / EN 998-1: GP-CS III-W0
Grūdelių dydis iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 5 N/mm2

Išeiga 16 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 16 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Džiūvimo laikas 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.
mobilūs silosai

1 sl. iki 25 mm
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Cementinis skiedinys 
(mūrijimui)  

ZM
– Cementinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui iš 
    plytų ir blokų.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Tinka drėgnoms patalpoms.
– Laidus vandens garams.
– Galima naudoti kaip tinką ir remontinį mišinį kur reikalingas cementinis skiedinys.
– Pilkos spalvos.
– Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

 Panaudojimas 
– Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
– Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 998-2: G-M10 ir  EN 998-1: GP-CS IV-W1
Grūdelių dydis iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 10 N/mm2

Išeiga 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 17 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.
1000 kg didmaišiai
mobilūs silosai
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Mūro skiedinys akyto 
betono ir dujų silikato 
blokams

GMS
– Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniam
 mūrijimui (klijavimui) iš tikslių akyto betono (dujų silikato)
 ir tikslių silikato blokelių. 
– Tinka porų užglaistymui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Pilkos arba baltos (GMS-W) spalvos.
– Stiprumo klasė M10.
– Norėdami mūryti kitokius mūro elementus naudokite SAKRET ZM, SAKRET LM arba 

SAKRET PM Super mūro mišinius.
 
 Panaudojimas 
– Blokeliai turi būti neįmirkę ir švarūs.
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 
be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.
 

 Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Sluoksnio storis ~ 3 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 10 N/mm2

Išeiga 21 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 1,4 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

~ 3 mm
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Grindų paklotas / 
betonas 

BE
– Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir
 gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam naudojimui.
– Tinka šildomoms grindims betonuoti.
– Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
– Aukštas mechaninis atsparumas.
– Stiprumo klasė C25.

  
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti. 
– Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų 

sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti 

ir išlyginti.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galima vaikščioti po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Išeiga 12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 80 kg /m2 esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.
1000 kg didmaišiai

Min. 40 mm Po 24 val.
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Smulkiagrūdis
grindų paklotas / 
betonas 

BS
– Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir 

gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Tinka šildomoms grindims betonuoti.
– Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui.
– Stiprumo klasė C25.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti. 
– Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų 

sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti 

ir išlyginti.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F5
Grūdelių dydis iki 4 mm
Minimalus sluoksnio storis 20-80 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galima vaikščioti po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Išeiga 18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 80 kg /m2 esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Min. 20 mm Po 24 val.
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Grindų paklotas / 
betonas su sumažintu
vandens pralaidumu 

BH
– Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir
 gelžbetonio elementų gamybai ir remontui kur
 reikalingas sumažintas vandens pralaidumas.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam naudojimui. 
– Tinka šildomoms grindims betonuoti.
– Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
– Aukštas mechaninis atsparumas.
– Stiprumo klasė C35.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG. 

– Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti.
– Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų 

sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti 

ir išlyginti.

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C35-F3
Grūdelių dydis iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galima vaikščioti po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 35 N/mm2

Išeiga 12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 80 kg /m2 esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.

Min. 40 mm Po 24 val.
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Lengvas
grindų paklotas / 
betonas

LC
– Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio sluoksnio formavimui 

ant grindų ir konstrukcinių perdangų.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam ir mašininiam panaudojimui.
– Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
– Mažos sąnaudos.
– Netinka šildomoms grindims.
– Stiprumo klasė C5.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.  

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti. 
– Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų 

sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti 

ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C5-F1
Grūdelių dydis iki 8 mm
Sluoksnio storis Nuo 20 iki 300 mm
Sukietėjusio tankis 700 kg/m3

Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galima vaikščioti po 48 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 5 N/mm2

Šilumos laidumo koeficientas λ 0,1 W/m∙K
Išeiga 30 l iš 15 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 30 kg /m2 esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 15 kg maišai / 35 vnt. paletė

20-300 mm Po 48 val.
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Mineralinis 
kontaktinis gruntas

CEM Prim
– Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš remontinių ir kitų 

skiedinių panaudojimą. 
– Vienkomponentis.
– Mineralinis (cementinis).
– Modifikuotas polimerais.
– Gerai sukimba su metalais, turi antikorozinių savybių.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo 
rūdžių.

– Sausasis grunto mišinys sumaišomas su vandeniu ir užtepamas ant paruošto 
paviršiaus teptuku ir neleidžiant gruntui išdžiūti, ant jo klojamas remontinis ar kitoks 
skiedinys (metodas „šlapias ant šlapio“).

Techniniai duomenys

Standartas EN 1504-7
Spalva pilka
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė Iki 2 val.
Metalinių armatūros strypų 
ištraukimo stipris (EN 15184)

Atitinka reikalavimus

Atsparumas korozijai (EN 15183) Atitinka reikalavimus
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Pradinis priekibos stipris tempiant 
nuo betono (po 28 parų) 
(EN 14002)

≥ 1,5 N/mm2

Sąnaudos Apie 2 kg/m² - 2 mm sluoksniui
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg, 10 kg (plastikinis kibiras)
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Mineralinis 
kontaktinis gruntas 

K&H
 – Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš remontinių ir kitų skiedinių panaudojimą.
 – Vienkomponentis.
 – Mineralinis (cementinis).
 – Modifikuotas polimerais.
 – Gerai sukimba su metalu, turi antikorozinių savybių. 

 Panaudojimas 
 – Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai turi būti pašalinti. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo 
rūdžių, jei reikia, nutepti rūdžių surišėju.

 – Sausasis grunto mišinys sumaišomas su vandeniu ir užtepamas ant paruošto 
paviršiaus teptuku ir neleidžiant gruntui džiūti, ant jo klojamas remontinis ar kitoks 
skiedinys (metodas „šlapias ant šlapio“).

 Techniniai duomenys 

Standartas EN 1504-7
Spalva pilka
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė iki 90 min. prie +5°C

iki 45 min. prie +20°C
iki 20 min. prie +30°C

Sąnaudos apie 1,5 kg sauso mišinio 1 m2
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 15 kg maišas
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Nesitraukiantis
remontinis skiedinys
RM

– Surenkamo gelžbetonio tuštumų užpildymui.
– Siūlių tarp plokščių užpildymui ir remontui pastato eksploatacijos metu.
– Stulpų, atramų įtvirtinimui.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Takus, gerai užpildantis ertmes.
– Nesitraukiantis.
– Didelio stiprio.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui.
– Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
– Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant < 15 N/mm2 ir tinko remontui.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir nemažiau 3 min maišyti kol 
susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo 
mišinį dar kartą permaišyti.

– Skiedinį tolygiai ir nenutrūkstamai išpilti į remontuojamas ertmes.
– Kai reikalingas smulkesnis skiedinys, galima užsakyti SAKRET RM Fine (grūdelių dydis 

iki 1 mm).

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 1504-3 R4
Grūdelių dydis iki 2,5 mm
Sluoksnio storis lyginant plokštumą nuo 3 iki 100 mm
Sluoksnio storis užpildant tuštumas iki 100 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 30 min.
Stipris gniuždant po 1 paros ≥ 25 N/mm2

Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 50 N/mm2

Išeiga ~ 13 l iš 25 kg sauso mišinio
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

5-50 mm ≤ 100 mm
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Greitai kietėjantis 
remontinis skiedinys

RS
– Betono ir gelžbetonio elementų formavimo
 defektų (neužpildymų ar nudaužimų) remontui.
– Griovelių, įdubų, neužpildytų ertmių, kolonų kraštų remontui ar lyginimui.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Greitai kietėjantis.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui.
– Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
– Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant < 15 N/mm2 ir tinko remontui.

 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu 
grunto koncentratu SAKRET UG.

– Sausą negruntuojamą paviršių sudrėkinti vandeniu.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Remonto darbus atlikti metaline mentele ir glaistykle.
– Suremontuotą paviršių galima šlifuoti.
 
 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 1504-3, klasė R2
Grūdelių dydis iki 0,35 mm
Didžiausias sluoksnio storis iki 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė   40 min.
Kietėjimo trukmė   3 h (kai sl. storis 2 mm)
Tolimesni darbai (esant +20°C)      po 24 val. (kai sluoksnis 10 mm)
Išeiga 0,7 l iš 1 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 1,4 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg, 10 kg, 20 kg (plastikinis kibiras) 

Max. 50 mm Po 3 val.
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Remontinis skiedinys 

R3
– Vidaus ir išorės darbams.
– Mineralinis.
– Modifikuotas polimerais.
– Greitai kietėjantis.
– Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant < 25 N/mm2.

Panaudojimas 
– Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų paviršių išlyginimui ir geometrijos 

atstatymui.

Techniniai duomenys 

Standartas EN 1504-3 klasė R3
Grūdelių dydis iki 1 mm
Sluoksnio storis 2-5 mm (paviršių išlyginimui)

iki 40 mm (geometrijos atstatymui)
Skiedinio sunaudojimo trukmė iki 90 min. prie +5°C

iki 45 min. prie +20°C
iki 20 min. prie +30°C

Išeiga 13,4 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos apie 1,9 kg/m2 kai sluoksnio storis 1 mm
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 25 N/mm2
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 9 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas
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– Vidaus ir išorės darbams.
– Mineralinis.
– Modifikuotas polimerais.

Panaudojimas 
– Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų paviršių išlyginimui.

Techniniai duomenys

Standartas EN 1504-3 
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Sluoksnio storis 2-5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė iki 90 min. prie +5°C

iki 45 min. prie +20°C
iki 20 min. prie +30°C

Sąnaudos apie 2,0 kg/m2 kai sluoksnio storis 1 mm
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas

Smulkiagrūdis betono 
glaistas 

PCC F
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Stambiagrūdis 
remontinis skiedinys 

PCC NM
– Vidaus ir išorės darbams.
– Mineralinis.
– Modifikuotas polimerais.

 Panaudojimas 
– Remontui
– Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų geometrijos atstatymui.

Techniniai duomenys 

Standartas EN 1504-3 klasė R3
Grūdelių dydis iki 2 mm
Sluoksnio storis 10-50 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė iki 90 min. prie +5°C

iki 45 min. prie +20°C
iki 20 min. prie +30°C

Išeiga 11,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos apie 2,1 kg/m2 kai sluoksnio storis 1 mm
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas
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Tuštymėti betoniai blokeliai Sąnaudos vienam 
blokeliui

Sąnaudos 
m2

Sąnaudos 
m3

90×190×390 1,2 15,0 166,5
140×190×390 1,4 17,5 124,9
190×190×390 1,6 20,0 105,2
240×190×390 1,8 22,5 95,6

Keramzitiniai blokeliai Sąnaudos vienam 
blokeliui

Sąnaudos 
m2

Sąnaudos 
m3

490×100×185 1,0 10 145,0
490×150×185 1,4 14 102,9
490×200×185 1,8 18 99,4
490×250×185 2,1 21 92,6
490×300×185 2,5 25 92,0
490×350×185 3,0 30 94,5

Keraminiai blokeliai Sąnaudos vienam 
blokeliui

Sąnaudos 
m2

Sąnaudos 
m3

120×245×238 1,6 14 132,8
175×245×238 2,5 21 127,5
250×245×238 2,8 29 126,0
440×245×238 3,3 53 128,7

Plytos Sąnaudos vienai 
plytai

Sąnaudos 
m2

Sąnaudos 
m3

250×85×65 0,6-0,8 30-40 389,2
250×120×65 0,8-1,0 40-50 373,5
250×120×88 0,8-1,0 28-35 292,5

SAKRET ZM arba SAKRET ZF sąnaudos (kg) 
skirtingiems mūro elementams

Blokeliai Sąnaudos vienam 
blokeliui

Sąnaudos 
m2

Sąnaudos 
m3

100×400×600 0,4 1,7 16,7
150×400×600 0,6 2,6 16,7
200×200×600 0,5 4,2 21,1
240×200×600 0,56 4,7 19,6
300×200×600 0,6 5,2 16,7
375×200×600 0,78 6,5 17,3
75×250×600 0,24 1,6 6,6

100×250×600 0,32 2,1 9,8
200×250×600 0,4 2,6 13,3
240×250×600 0,5 3,15 13,9
300×250×600 0,6 3,9 13,3
375×250×600 0,7 4,9 12,4
400×250×600 0,8 5,2 13,4

Blokams sąnaudos skaičiuotos kai 2/3 siūlės mūro skiedinys, o 1/3 oro tarpas.
Sąnaudos yra orientacinės ir gaunamos statybos vietoje gali būti kitokios.

SAKRET GMS arba SAKRET GMS-F sąnaudos 
(kg) skirtingiems mūro elementams
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Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm] Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PSC-04ZN-25 0.4 34 x 34 2.5 25

ALB-PSC-04ZN-30 0.4 34 x 34 3.0 25

Produkto kodas Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm] Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

PRT-1028-2.5 0.4 34 x 34 2.5 15

PRT-1028-3.0 0.4 34 x 34 3.0 15

Produkta kods Storis 
[mm]

Matmenys 
[mm] Ilgis [m]

Kiekis 
pakuotėje 

[vnt.]

ALB-PS06/04ZN-26 0.4 21 x 6 2.6 50

ALB-PS06/04ZN-30 0.4 21 x 6 3.0 50

ALB-PS10/04ZN-26 0.4 24 x 10 2.6 25

ALB-PS10/04ZN-30 0.4 24 x 10 3.0 25

Cinkuotas kampinis profilis su 
PVC briauna 

PCC 05

Cinkuotas tinkavimo profilis 
(žyminys) 

PS 06 ZN / PS 10 ZN

Cinkuotas kampinis profilis

PSC ZN
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia 
pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, 
sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

– greitą medžiagos sumaišymą;
– mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
– Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
– Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

WK 120 HF 15-25 120 1000

WK 140 HF 25-35 135 1300

WK 160 HF 35-60 160 1600

Collomix WK skirtas įvairių medžiagų sumaišymui. 
– Dėl dviejų plačių spiralių medžiaga sumaišoma su mažiausia apkrova maišytuvui;
– Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.

Collomix MK

Collomix WK

5

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas.

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt
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Skiediniai 
darbui žemose 
temperatūrose 
(iki -10°C)
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos 

pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! 
– Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. 

Būtina saugoti akis ir odą!
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. 
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
– Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo šalčio ir atmosferinių kritulių.
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

 Nurodymai darbui žemose temperatūrose 
– Plytos, blokai, sijos ir darbo paviršiai negali būti įmirkę ar apledėję.
– Pagrindo temperatūra turi būti tokia, kad skiedinys neatšaltu anksčiau, nei pasieks 

aukštesnę už kritinę temperatūrą.
– Užbaigus darbus konstrukcijas iš karto būtina apsaugoti nuo šalčio ir nuo 

atmosferinių kritulių.
– Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Bendri nurodymai
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Cementinis 
mūro skiedinys  

ZF
– Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
– Visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
– Vidaus ir išorės darbams. 
– Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
– Cementinis.
– Atsparus vandeniui ir šalčiui.
– Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

 Panaudojimas 
– Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledėję.
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesušalęs ir neapledėjęs. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu šiltu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 
be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.

– Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose 
taisyklių.

– Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 10 N/mm2

Išeiga 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 17 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo -10°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

mobilūs silosai

Min.
–10 °C
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Mūro skiedinys 
akyto betono ir 
dujų silikato blokams  

GMS-F 
– Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
– Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniam mūrijimui (klijavimui) iš tikslių akyto 

betono (dujų silikato) ir tikslių silikato blokelių.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Cementinis.
– Pilkos spalvos.
– Skiedinio klasė M10.

 Panaudojimas 
– Blokeliai turi būti neįmirkę, švarūs, nesušalę ir neapledėję.
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesušalęs ir neapledėjęs. Netvirtos, 

atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, 
sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu šiltu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 
be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.
– Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose 

taisyklių.
– Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 10 N/mm2

Išeiga 21 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 1,4 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo -10°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Min.
–10 °C

~3 mm
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Grindų paklotas / 
betonas   

BF

Min.
–10 °C

– Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
– Grindų pakloto betonavimui (minimalus storis 40 mm).
– Betono ir gelžbetonio elementų remontui ir gamybai.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Rankiniam naudojimui.
– Tinka šildomoms grindims betonuoti.
– Aukštas mechaninis ir atmosferinis atsparumas.
– Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
– Stiprumo klasė C25.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, be trūkių ir neįšalęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus 

dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų 
sieneles padengti atskiriančiąja medžiaga.

– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 
be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti 
ir išlyginti.

– Dirbti laikantis visų betonavimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose 
taisyklių!

– Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Išeiga 12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos ~ 80 kg /m2 esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo -10°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.

Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
40 kg maišai / 36 vnt. paletė

Min. 40 mm
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia 
pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, 
sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

– greitą medžiagos sumaišymą;
– mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras  geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
– Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
– Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.

Collomix MK

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Collomix MKN

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MKN 120 HF 15-25 120 1000

MKN 140 HF 20-40 135 1300

MKN 160 HF 30-60 160 1600

Collomix WK profesionaliam darbui skirtas maišymo antgalis, susidedantis iš trijų 
spiralės formos menčių, kurios sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Su šiuo antgaliu be 
taškymosi galima maišyti didelius medžiagos kiekius. Idealiai tinka skystų ir plaušo 
turinčių produktų maišymui.
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Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas.

Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišoma iš viršaus į apačią 
(sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

6

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA

7

Plytelių klijai ir 
hidroizoliacija

 Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos 

pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų 

mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti 
akis ir odą!

– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. 
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
– Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos 

temperatūros (didesnės +25°C).
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 

50% santykiniam oro drėgnumui.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Plytelių klijai 

FK
– Keraminių ir nedidelių (iki 35×35 cm) akmens masės 

plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
– Ant betoninių ir kitokių stabilių mineralinių paviršių.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Cementiniai.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos arba baltos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 15 

minučių.
– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 12004: C1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,8-4,5 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt.
25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų
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Plytelių klijai  

FK Plus
– Keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui
 plonu ir vidutiniu sluoksniu.
– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono plokščių.
– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Tinka šildomoms grindims.
– Cementiniai.
– Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
–  Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 

minučių.
– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

 Techniniai duomenys 
Atitinka reikalavimus EN 12004: C1 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,8-4,5 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų
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Pagerinti plytelių klijai  

FKe
– Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, 

akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelių
klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.

– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių 
plokščių, ant senų plytelių.

– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Tinka šildomoms grindims.
– Cementiniai.
– Su elastingumą didinančiais priedais.
– Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 

minučių.
– Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelių 

matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės 
(„dvipusis klijinimas“).

– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 12004: C2 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,6-3,9 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt.
25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų
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– Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių
 plytelių, akmens masės, židinio apdailos ir akmens
 plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių 

plokščių, ant senų plytelių.
– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Tinka šildomoms grindims.
– Cementiniai.
– Su elastingumą didinančiais priedais.
– Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Baltos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 

minučių.
– Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelių 

matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės 
(„dvipusis klijinimas“).

– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 12004: C2 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,6-3,9 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt.
25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Balti pagerinti plytelių 
klijai  

FKW

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų

Pl
yt

el
ių

 k
lij

ai
 ir

 h
id

ro
iz

ol
ia

ci
ja



7

118

Elastingi plytelių klijai  

FFK
– Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių,
 akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio 

apdailos plytelių, mozaikos, klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
– Didelių matmenų plytelėms.
– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių 

plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių. 
– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
– Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
– Apdailos plytelių klijavimui ant šiltinimo sistemų.
– Cementiniai.
– Elastingi.
– Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 
vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.

– Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 

minučių.
– Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje 

arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir 
statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).

– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 12004: C2 TE S1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,8-4,4 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt.
25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų
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Greitai kietėjantys 
pagerinti plytelių klijai  

FFKs
– Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, 

natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, 
klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.

– Didelių matmenų plytelėms.
– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių 

plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių. 
– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Sienoms ir grindims.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
– Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
– Apdailos plytelių klijavimui ant šiltinimo sistemų.
– Cementiniai.
– Greitai kietėjantys.
– Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 
vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.

– Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
– Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
– Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir 

prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 10 

minučių.
– Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje 

arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir 
statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).

– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Max.

Min.

Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 12004: C2 TF
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 20 min.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 4 val.

Pilna apkrova po 7 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

1,8-4,4 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Po 4 val.

Po 7 parų
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– Didelių ir vidutinių matmenų keraminių, klinkerinių ir
 betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių,
 natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą) grindų plytelių klijavimui.
– Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių. 
– Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
– Išorės ir vidaus darbams.
– Tinka intensyvaus pėsčiųjų judėjimo zonoms, šildomoms ir didelę apkrovą 

turinčioms atlaikyti grindims.
– Cementiniai.
– Elastingi.
– Takūs.
– Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys 
nešvarumai, turi būti pašalinti. 

– Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
– Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Klijus ant pagrindo išlieti ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. 

Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
– Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 

minučių.
– Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 12004: C2 E S1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė 2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir 
užpildyti siūles

po 24 val.

Pilna apkrova po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų 
dydžio)

6-12 kg/m2

Darbo ir pagrindo temperatūra nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišai / 48 vnt. paletė

Elastingi, „pilno kontakto“ 
grindų plytelių klijai  

FKL

Max.

Min.

Po 24 val.

Po 14 parų
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Hidroizoliacinė 
mastika akrilo 
pagrindu 

OAD
– Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po 

keraminėmis plytelėmis ir kitomis apdailos medžiagomis.
– Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Sienoms ir grindims.
– Galima naudoti ant šildomų grindų, balkonų, terasų hidroizoliacijos įrengimui.
– Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.  
– Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
– Paruošta naudojimui, vienkomponentė.
– Pilkos spalvos.
– Netinka naudoti baseinuose!

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Ant paviršiaus tepti teptuku arba voleliu dviem sluoksniais. 
– Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
– Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų 

sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
– Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių 

saulės spindulių,  skersvėjų.
– Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne 

anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.
 
 Techniniai duomenys 

Apsauginės plėvelės storis (2-jų 
sluoksnių)

~0,2-0,4 mm.

Sąnaudos 0,5 - 0,8 kg/m2 (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis po 6-8 val. 
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Eksploatacinė temperatūra nuo -25°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg; 10 kg; 20 kg (plastikiniai kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Hidroizoliacinė 
mastika kaučiuko 
pagrindu 

OAD Elastic
– Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis,
 betoninėmis, akmeninėmis ir kitomis plytelėmis drėgnose patalpose.
– Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
– Vidaus darbams.
– Sienoms ir grindims.
– Galima naudoti ant šildomų grindų.
– Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.  
– Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
– Paruošta naudojimui, vienkomponentė.
– Atspari šarmams.
– Geltonos spalvos.
– Netinka naudoti baseinuose!

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių rekomenduojame gruntuoti gruntu prieš hidroizoliaciją OAD Elastic Primer.
– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Neskiesti!
– Ant paviršiaus tepti teptuku, voleliu arba lako aplikatoriumi dviem sluoksniais. 
– Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
– Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų 

sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
– Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių 

saulės spindulių,  skersvėjų.
– Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne 

anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

 
 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 14891
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnių 
storis 

~0,4 mm (sienom); ~0,6 mm (grindims)

Sąnaudos 0,9 - 1,8 kg/m2 (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis po 6-8 val. 
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Eksploatacinė temperatūra nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg; 10 kg; 20 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Dvikomponentė 
hidroizoliacija 

TCM
– Hidroizoliuojančio sluoksnio formavimui prieš
 plytelių klijavimą padidintos drėgmės patalpose.
– Pramoninių konstrukcijų iš cementinių elementų apsaugai nuo vandens: požeminių 

konstrukcijų (pamatų), silosinių talpyklų, nuotekų rezervuarų, gyvulininkystės 
patalpų ir pan.

– Ant stabilių mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV 
stiprumo klasės).

– Vidaus ir išorės darbams.
– Galima naudoti ant šildomų grindų.
– Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
– Elastinga.
– Dengianti trūkius.
– Atspari ultravioletiniams spinduliams ir šalčiui.
– Pilkos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET TCM Primer.
– Į švarų indą supilti skystąją dalį (komponentą B), suberti sausąją dalį (komponentą A) 

ir sumaišyti iki vienalytės masės, be sušokusių mišinio gabalėlių (sumaišymui galima 
panaudoti komponentų įpakavimą). 

– Maždaug po 3 minučių brandinimo masę permaišyti dar kartą. 
– Ant paruošto pagrindo mastiką tepti glaistykle arba teptuku dviem sluoksniais.
– Antrąjį sluoksnį tepti statmeną pirmajam kryptimi ir ne anksčiau kaip po 4-6 valandų 

(pirmasis sluoksnis turi įgauti pradinį tvirtumą ir mechaninį atsparumą). 
– Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų 

sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
– Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių 

saulės spindulių,  skersvėjų.
– Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne 

anksčiau kaip po 7 parų nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.
 

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 1504-2
Komponentų santykis 2,5:1 (A:B)
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnių 
storis 

~2,0 mm 

Tinkamumo trukmė 1 val.
Sąnaudos 2,8 kg/m2 (tepant dviem sluoksniais po 1 mm)
Galima klijuoti plytelėmis po 7 parų 
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 17,5 kg (plastikinis kibiras): 

(12,5 kg komponento A ir 5 kg komponento B)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Gruntas prieš 
dvikomponentę 
hidroizoliaciją 

TCM Primer
– Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš 

dvikomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET TCM naudojimą.
– Vidaus ir išorės darbams.
– Ant stabilių mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV 

stiprumo klasės).
– Sienoms ir grindims.
– Paruoštas naudojimui.
– Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
– Sutvirtina paviršių.
– Pagerina mastikos tepimą.
– Baltos spalvos.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, 

taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu 
mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
– Gruntuoti teptuku arba voleliu. Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar 

nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
– Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
– Hidroizoliaciją TCM dengti pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 val. nuo 

jo  užtepimo.
 

 Techniniai duomenys 

Sąnaudos 0,3 l/m2

Džiūvimo laikas 4 val. 
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Eksploatacinė temperatūra nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 1 l (plastikinis butelis), 5 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo 
produkto naudoti nebegalima!

Max.

Min.
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Hidroizoliacinis 
audinys 

DIE
– Elastinga membrana skirta papildomai plokštumų hidroizoliacijai prieš klijuojant 

plyteles. Plyteles klijuoti klijais SAKRET FKe arba SAKRET FFK
– Vidaus ir išorės darbams
– Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas Matmenys [m] Ploto masė [g/m²]
SWP R/1000-15 1 x 15 375 g / 

– Elastinga juosta skirta papildomam dviejų plokštumų sandūrų arba sandūros kampų 
(vidiniu ir išorinių) hidroizoliavimui

– Vidaus ir išorės darbams
– Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas Plotis [mm] Ilgis [m]
SWP-80-81297-50 120 50
SWP-80-51298-10 120 10

FUL-002_10 100 10

Hidroizoliacinė juosta 

D

– Elastinga membrana skirta papildomai plokštumų hidroizoliacijai prieš klijuojant 
plyteles. Plyteles klijuoti klijais SAKRET FKe arba SAKRET FFK

– Vidaus darbams
– Sienoms ir grindims
– Degumo klasė B2 (DIN 4102)

Produkto kodas Matmenys [m] Ploto masė [g/m²]
SWP-80-28290 1 x 15 298

Hidroizoliacinė 
membrana 
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– Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti 
papildomai trijų plokštumų sandūros kampų 
hidroizoliacijai

– Vidaus ir išorės darbams
– Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki 

+90°C

Produkto kodas Apibūdinimas Matmenys [mm]

SWP-80-29145 vidinis 116 × 122

SWP-80-29146 išorinis 109 × 118

Hidroizoliaciniai kampai 

vidinis D in
išorinis D ex

– Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti 
papildomai plokštumos ir vandentiekio arba 
nuotėkų vamzdžio sandūrų hidroizoliacijai

– Vidaus ir išorės darbams
– Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°CC

Produkto kodas Apibūdinimas Matmenys [mm] Diametras 

[mm]

SWP-80-29141 Sienoms 120x120 -

SWP-80-100X100/35/8 - 35

SWP-80-150X150/75/15 - 75

SWP-80-29333 Grindims 425x425 -

SWP-80-350X350 Grindims 350x350 -

sienoms DW, DW+
grindims DB

Hidroizoliaciniai manžetai

DW

DW+

DB

Dex

Din
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Terasos apdailos sistema

4

5

7

9

8

10

2
3

1

1

6

1. Pagrindas: 
Sienos arba grindys.

2. Gruntas:
SAKRET UG, QG, TGW, BG.

3. Grindų išlyginimo 
medžiagos:
SAKRET BE, BH, BF, BAM, 
HDA, NSP, PSP..

4. Gruntas:
SAKRET UG, TGW, BG.

5. Hidroizoliacija:
SAKRET OAD, OAD Elastic, 
TCM.

 6. Hidroizoliaciniai elementai:
SAKRET D, DE (in), DE (ex), 
DW, DB.

 7. Plytelių klijai:
SAKRET FK, FKe, FKW, FFK, 
FFKs, FKL.

 8. Plytelės.
 9. Plytelių tarpų glaistas. 
10. Deformacinių siūlių ir 

sujungimų hermetikas. 

Plytelių apdailos sistema

 1. Gruntas: SAKRET UG
 2. Grindų lyginimo medžiagos: SAKRET BAM, BS
 3. Gruntas: SAKRET UG 
 4. Dvikomponentė hidroizoliacija: SAKRET TCM su hidroizoliacine juosta   

     ir kt. elementais
 5. Plytelių klijai: SAKRET FKe, FKW, FFK, FKL 

6. Siūlių glaistas
 7. Poliuretano hermetikas

Pl
yt

el
ių

 k
lij

ai
 ir

 h
id

ro
iz

ol
ia

ci
ja



7

128

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia 
pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, 
sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

– greitą medžiagos sumaišymą;
– mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras  geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

WK 120 HF 15-25 120 1000

WK 140 HF 25-35 135 1300

WK 160 HF 35-60 160 1600

Collomix WK skirtas įvairių medžiagų sumaišymui. 
 – Dėl dviejų plačių spiralių medžiaga sumaišoma su mažiausia apkrova  
    maišytuvui;
 – Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama    
    žemyn.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

FM 120 HF 20-30 120 1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, 
lakai, gruntas, plonasluoksniai kreminės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų 
sumaišymui.

128

Collomix WK

Collomix FM

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

KR 120 HF 15-25 120 1000

KR 140 HF 25-35 140 1300

KR 160 HF 35-60 160 1600

Collomix KR idealiai tinka lipnių medžiagų, kaip klijai, hermetikai, medžiagų epoksido 
pagrindu, taip pat savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui.

Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas.

Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš 
viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Tankioms ir plastiškoms medžiagoms geriausia kai maišoma 
lygiagrečiomis juostomis, sudarant sūkurinį medžiagos judėjimą.

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

129

Collomix KR

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

Collomix MK

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
 – Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
 – Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.
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8

Savaime 
išsilyginantys ir 
išlyginamasis 
grindų mišiniai

 Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos 

pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
– Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina 

saugoti akis ir odą!
– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. 
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos 

temperatūros (didesnės +25°C).
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
– Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 

50% santykiniam oro drėgnumui.
– Grindinį šildymą būtina išjunti prieš 5 paras iki savaime išsilyginančių mišinių liejimą 

ir įjungti ne anksčiau kaip po 28 parų!
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Savaime išsilyginantis 
mišinys medinėms 
grindims 

HDA (3-20 mm)

– Medinių grindų ir betoninio paviršiaus išlyginimui
 prieš  klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo,
 parketo, kilimines ir pan.).
– Vidaus darbams.
– Rankiniam arba mašininiam naudojimui.
– Cementinis.
– Savaime išsilyginantis. 
– Greitai kietėjantis. 
– Su armuojančiu plaušu.
– Tinka šildomoms grindims.
– Stiprumo klasė C25.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus ir stiprus, be trūkių ir plyšių, medis neturi 

būti pažeistas. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, 
tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti 
pašalinti.  

– Medines lentas gruntuoti neskiestu SAKRET UG, medžio drožlių plokštes gruntuoti 
SAKRET QG, betono paviršius santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.

– Maksimalus atstumas tarp sijų turi būti 65 cm, minimalus lentų storis 20 mm.
– Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines 

juostas!
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo 
mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir 
išlyginti dygliuotu voleliu.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F7-A12
Grūdelių dydis iki 1,0 mm
Sluoksnio storis 3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 30 min.
Galima vaikščioti po 4 val. 
Galima dengti plytelėmis po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, 
kiliminėmis dangomis ir pan.

po 7 parų

Galutinis stipris gniuždant po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Sąnaudos ~ 1,6 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

3-20 mm

Po 4 val.
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Max.

Min.

Savaime išsilyginantis, 
greitai kietėjantis mišinys 
betono grindims

NSP (3-20 mm)

– Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų 
dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).

– Vidaus darbams.
– Rankiniam arba mašininiam naudojimui.
– Cementinis.
– Savaime išsilyginantis.
– Greitai kietėjantis.
– Gerai sukimbantis su pagrindu.
– Tinka šildomoms grindims.
– Stiprumo klasė C25.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su 
SAKRET BAM.  

– Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
– Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
– Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo 
mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir 
išlyginti dygliuotu voleliu.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis iki 0,71 mm
Sluoksnio storis 3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 30 min.
Galima vaikščioti po 4 val. 
Galima dengti plytelėmis po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, 
kiliminėmis dangomis ir pan.

po 7 parų

Galutinis stipris gniuždant po 28 parų ≥ 25 N/mm2

Sąnaudos ~ 1,6 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

3-20 mm

Po 4 val.
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Savaime išsilyginantis 
mišinys betono grindims 

PSP (4-22 mm)

Max.

Min.

4-22 mm

– Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant 
grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).

– Vidaus darbams.
– Rankiniam arba mašininiam naudojimui.
– Cementinis.
– Savaime išsilyginantis.
– Gerai sukimbantis su pagrindu.
– Tinka šildomoms grindims.
– Stiprumo klasė C25.

 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su 
SAKRET BAM.

– Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
– Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
– Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo 
mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir 
išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis iki 0,71 mm
Sluoksnio storis 4 - 22 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 30 min.
Galima vaikščioti po 8 val. 
Galima dengti plytelėmis po 48 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, 
PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.

po 7 parų

Galutinis stipris gniuždant po 
28 parų

≥ 25 N/mm2

Sąnaudos ~ 1,7 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Po 8 val.
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3-30 mm

Savaime išsilyginantis, 
greitai kietėjantis mišinys 
betono grindims

BOS (3-30 mm)
– Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš 

klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, 
parketo, kilimines ir pan.).

– Smulkiems betoninio pagrindo defektams pašalinti.
– Vidaus darbams.
– Rankiniam arba mašininiam naudojimui.
– Cementinis.
– Savaime išsilyginantis.
– Greitai kietėjantis.
– Gerai sukimbantis su pagrindu.
– Tinka šildomoms grindims.
– Stiprumo klasė C20.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.

– Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su 
SAKRET BAM.

– Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
– Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
– Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo 
mišinį dar kartą permaišyti.

– Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir 
išlyginti dygliuotu voleliu.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C20-F5
Grūdelių dydis iki 0,71 mm
Sluoksnio storis 3 - 30 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 20 min.
Galima vaikščioti Po 2 - 4 val. 
Galima dengti plytelėmis po 24 val. (neužpildant siūlių)
Galima dengti parketu, linoleumu, 
PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.

po 7 parų (jei atitinka dangos drėgmės reikalavimus)

Galutinis stipris gniuždant po 
28 parų

≥ 20 N/mm2

Sąnaudos ~ 1,7 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 6 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišai / 48 vnt. paletė

Max.

Min.

≥ 4val.
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Grindų išlyginamasis 
mišinys

BAM (3-40 mm)
– Betono grindų paviršiaus išlyginimui ir nuolydžių 

formavimui ant pagrindų, kurių stipris gniuždant ne 
mažesnis 20 N/mm2.

– Vidaus ir išorės darbams
– Cementinis. 
– Tinka drėgnose patalpose (rūsiuose, garažuose, plovyklose).
– Tinka šildomų grindų betono sluoksnio įrengimui.
– Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelių, PVC, linoleumo, 

parketo ir pan.).
– Stiprumo klasė C20.

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios 

paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su 
pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Ypač tankius ir lygius paviršius 
būtina pašiurkštinti.

– Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.
– Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines 

juostas!
– Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
– Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
– Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir liniuote išlyginti iki reikalingo 

aukščio. Paviršių užtrinti.

 Techniniai duomenys 

Atitinka reikalavimus EN 13813: CT-C20-F4
Grūdelių dydis iki 2,0 mm
Sluoksnio storis 3 - 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 40 min.
Galima vaikščioti po 24 val. 
Galima dengti plytelėmis 
linoleumu, PVC, kiliminėmis 
dangomis ir pan.

po 7 parų

Galutinis stipris gniuždant po 
28 parų

≥ 20 N/mm2

Sąnaudos ~ 1,6 kg /m2 esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

Max.

Min.

Po 24 val.

3-40 mm
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Grindų įrengimo sistema

5

6

4
3

1

2

1. Grindų paklotas / betonas: SAKRET BE, BH, BF.

2. Gruntas: SAKRET UG (1:2).

3. Grindų išlyginamasis mišinys: SAKRET BAM, BS.

4. Gruntas: SAKRET UG (1:2).

5. Savaime išsilyginantys grindų mišiniai: SAKRET HDA 

    (mediniams paviršiams); SAKRET NSP, PSP, BOS (betono paviršiams).

6. Grindų danga: laminatas, parketas, linoleumas, kiliminė danga ir pan.

- Kompensacinė juosta betono grindų įrengimui
- Su lipnia juostele ir sandarumą padidinančia 
  plėvele

Produkta kods Biezums  [mm] Platums [mm] Garums [mm]

ALB-TP-5/100-R500 5 100 50

ALB-TP-5/150-R500 5 150 50

ALB-TP-5/200-R500 5 200 50

ALB-TP-8/100-R500 8 100 50

ALB-TP-8/150-R500 8 150 50

ALB-TP-8/200-R500 8 200 50

ALB-TP-10/100-R500 10 100 50

ALB-TP-10/150-R500 10 150 50

ALB-TP-10/200-R500 10 200 50

Kompensacinė juosta 
betonavimui 

TP
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, 
kuris užtikrina greitą medžiagos sumaišymą ir mažą oro įtraukimą.

Collomix maišymo srities kompetencijų centras savaime išsilyginantiems 
mišiniams rekomenduoja naudoti Collomix DLX maišytuvą.

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

DLX 120 HF 15-30 120 1000

DLX 152 HF 30-50 150 1300

Collomix DLX specialiai sukurtas specialiai skystų ir takių medžiagų, kaip 
plonasluoksniai tinko skiediniai, savaime išsilyginantys mišiniai, glaistai ir pan.
 - Dėl dviejų, viena virš kitos esančių „turbininių menčių“ konstrukcijos  
    medžiagos judėjimas vyksta be smūgių;
 - Užtikrinamas greitas ir tolygus medžiagos sumaišymas;
 - Sumažinamas į medžiagą patenkančio oro kiekis;
 - Tinka didelių medžiagos kiekių sumaišymui.

Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas. 

Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš 
viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

Collomix DLX

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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9

Sanavimo
sistemos 
mišiniai

 Bendri nurodymai 
– Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos 

pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
– Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų 

mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina 
saugoti akis ir odą!

– Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. 
– Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
– Pradėjusio rištis skiedinio vandeniu nebeskiesti. Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo 

tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
– Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik 

mechaniškai.
– Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
– Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.
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Užtaškomasis
sanavimo tinkas  

VSM
– Sanuojamų sienų pagrindui pašiurkštinti ir jo sukibimui

su išlyginamuoju sanavimo tinku SAKRET PGP 
arba sanavimo tinku SAKRET SP-G pagerinti, taip pat 
kaip sukibimo tinkas tinkuojant pastatų cokolius, seną plytų mūrą.

– Vidaus ir išorės darbams.

 
 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. 
– Turi būti pašalintas visas senas, drėgmės ir druskų pažeistas tinkas ir tinkas, esantis 

ne mažiau 100 cm virš matomos pažeidimo ribos. 
– Turi būti pašalintas senas, drėgmės ir druskų pažeistas mūro skiedinys iš siūlių, 

išvalant ne mažiau 20 mm siūlės gylio. 
– Turi būti nuvalytos dulkės, purvas, netvirtos, atsilupančios pagrindo dalys ir kiti 

sukibimą mažinantys nešvarumai.
– Jei pagrindas gausiai įsigėręs druskų, jį būtina apdoroti druskas modifikuojančiais 

preparatais.
– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių masė. 
– Paruoštą skiedinį užmesti ant pagrindo neformuojant storo sluoksnio ir padengiant 

~50 % sanuojamo paviršiaus.

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė ~ 120 min.
Sąnaudos 5,0 - 7,5 kg /m2 
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Galutinis stipris po 28 parų ≥ 10 N/mm2

Sandėliavimo trukmė 12 mėn. 
Įpakavimas 30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt.
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Išlyginamasis 
sanavimo tinkas 

PGP
– Išlyginamojo sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui 

prieš sanuojantį tinką SAKRET SP-G.  
– Vidaus ir išorės sienoms.
– Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET VSM, kuris 

turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs. 
– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 

be sušokusių mišinio gabalėlių masė. 
– Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti! 

Užkrečiant turi būti užpildytos tuščias mūro siūlės.
– Dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
– Kitą išlyginamojo sanavimo tinko SAKRET PGP arba sanavimo tinko 
    SAKRET SP-G sluoksnį dėti ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio 

sluoksnio. 
– Sanuojančio tinko sluoksnio storis virš plytų mūro turi būti ne mažesnis 10 mm. 

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 3 mm
Vieno sluoksnio storis iki 40 mm
Minimalus sluoksnio storis 10 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 120 min.
Sąnaudos ~ 9,1 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris po 28 parų
Porėtumas > 45 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (PGP)

1 sl. iki 40 mm
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Sanavimo tinkas  

SP-G
– Sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui.  
– Vidaus ir išorės darbams.
– Pilkos spalvos.
– Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

 Panaudojimas 
– Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET VSM arba 

išlyginamuoju sanuojančiu tinku SAKRET PGP, kurie turi būti pakankamai sutvirtėję ir 
išdžiūvę.

– Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, 
be sušokusių mišinio gabalėlių masė. 

– Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti! 
– Jei numatoma dėti kitą sluoksnį, dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių 

suraižyti.
– Kitą sanavimo tinko SAKRET SP-G sluoksnį arba glaistą (plonasluoksnį sanuojantį 

tinką) SAKRET SFP dėti tik ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio 
sluoksnio.

– Sukietėjusio ir išdžiūvusio tinko paviršių dažyti tik laidžiais vandens garams 
mineraliniais dažais. 

 Techniniai duomenys 

Grūdelių dydis iki 2 mm
Minimalus sluoksnio storis 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė 120 min.
Sąnaudos ~ 9,1 kg /m2 esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris po 28 parų
Porėtumas > 25 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra nuo +5°С iki +25°С
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 25 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (SP-G)

Min. 20 mm



Sa
na

vi
m

o 
si

st
em

os
 m

iš
in

ia
i

9

143

Sanavimo sistema

1. Sanuojama siena.

2. Užtaškomas sanavimo tinkas SAKRET VSM.

3. Išlyginamasis sanavimo tnkas SAKRET PGP.

4. Sanuojantis tinkas SAKRET SP-G.

5. Glaistas (plonasluoksnis sanavimo tinkas) SAKRET SFP.

SFP

Produkto aprašymas pateiktas 73, 74 psl.

1

2

3

4

5

Glaistas
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Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix 
leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo 
rezultatą.
Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia 
pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, 
sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:

– greitą medžiagos sumaišymą;
– mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo 
rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:

Maišomas
kiekis [kg]

Diametras
[mm]

Galingumas
[W]

MK 120 HF 15-25 120 1000

MK 140 HF 20-40 135 1300

MK 160 HF 30-60 160 1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. 
Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, 
medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan. 
 - Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
 - Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.

Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio 
judėjimas. 

Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į 
viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).

Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir 
klampumą.

144

Collomix MK

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
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MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA

10

Rišamosios 
medžiagos ir 
užpildai
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Baltas cementas 

CEM I 52,5 R
– Baltas cementas naudojamas kaip rišamoji medžiaga įvairiuose statybiniuose 

mišiniuose.
– Cemento turinčius mišinius sumaišant su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Saugoti 

odą ir akis. Skiediniui patekus į akis, praplauti dideliu vandens kiekiu. Esant reikalui, 
kreiptis į gydytoją. Dirbant laikytis visų kitų saugaus darbo taisyklių!

 Techniniai duomenys 

Tipas CEM I 52,5 R
Stiprumo klasė 52,5
Rišimosi pradžia 115-120 min.
Cemento stipris po 2 parų ≥ 34 MPa
Cemento stipris po 28 parų ≥ 60 MPa
Sandėliavimo trukmė 12 mėn.
Įpakavimas 5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt.

25 kg maišai / 60 vnt. paletė
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– Natūralus išdžiovintas kvarcinis smėlis be priemaišų.
– Šaligatvio plytelių tarpų užpildymui.
– Betonų ir skiedinių gamybai.
– Abrazyvinė medžiaga paviršių valymui smėliasrove.
– Filtruojanti medžiaga.

 Techniniai duomenys 

Frakcija 0,0-0,5
Tūrio masė 1,38 g/cm3

Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
1000 kg didmaišiai

Kvarcinis smėlis  

0,0-0,5 mm
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Smėlis

0-2 mm

– Frakcionuotas užpildas, skirtas betono ir statybinių skiedinių gamybai. Statybiniams 
skiediniams rekomenduojas rišamosios:smėlio santykis nuo 1:3 iki 1:5.

– Tarpų tarp šaligatvio plytelių užpildymui.
– Filtraciniam sluoksniui.
– Išlyginamajam sluoksniui.
– Gatvių barstymui.
– Smėlio dėžėms.
– Gėlių vazonėliams.

 Techniniai duomenys 

Frakcija 0/2
Piltinis tankis 1,50-1,60 g/cm3

Įpakavimas 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.
1000 kg didmaišiai



11

Servisas
Didžiąją dalį gaminamų sausųjų statybinių mišinių SAKRET siūlo į statybos 
objektus vežti mobiliuosiuose silosuose. Toks produktų pristatymas ne tik 
supaprastina sausųjų statybinių mišinių transportavimą – SAKRET gamykloje 
pripildytas mobilusis silosas automobiliniu vilkiku su puspriekabe atvežamas 
tiesiai į statybos objektą, bet ir labai palengvina jų panaudojimą – atidarius vieną 
sklendę sausasis statybinis mišinys iš mobiliojo siloso gali būti pilamas tiesiai į 
skiedinių paruošimo maišyklę arba tinkavimo mašiną. Iš mobiliojo siloso 
pneumatinės statybinio mišinio padavimo sistemos pagalba produktas gali būti 
transportuojamas į darbo vietą ir sausam pavidale. SAKRET gali pasiūlyti ne tik 
minėtą įrangą, bet ir firmos specialistų konsultacijas dėl jų ir gaminamų statybinių 
mišinių (ne tik sausųjų) panaudojimo, o SAKRET logistikos sistema užtikrins 
savalaikį mobiliųjų silosų ir įrangos patekimą į statybos vietą. Naudodami SAKRET 
mobiliuosius silosus ir įrangą Jūs neturėsite papildomų pakuotės išlaidų, o darbas 
bus žymiai efektyvesnis.
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1. Smėlio ir cemento mišinio ruošimas statybos 
objekte – efektyvumas 100 %.

2. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius 
mišinius, transportuojamus maišuose – 
efektyvumas 250 %.

3. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius 
mišinius, transportuojamus maišuose ir 
dirbant su tinkavimo mašina – efektyvumas
400 %.

4. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius 
mišinius, transportuojamus mobiliuosiuose 
silosuose ir dirbant su tinkavimo mašina – 
efektyvumas 500 %.
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Tinkavimo mašina 

M-Tec Duo-mix 
Plus E

– Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
– Skiedinių sumaišymui ir padavimui (pompavimui) į darbo vietą.
– Gali būti panaudojama su mobiliuoju silosu.

Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), taip pat įvairiais klijuojančiais 
(pvz. SAKRET BAK), grindų išlyginamaisiais (pvz. SAKRET BAM) ir savaime 
išsilyginančiais (pvz. SAKRET NSP) mišiniais.
  

 Techniniai duomenys 

Reguliuojamas padavimo našumas 5-60 l/min. (standartinis apie 22 l/min.)
Padavimo atstumas iki 60 m
Padavimo aukštis iki 30 m
Padavimo slėgis iki 30 bar
Maišymo variklis 3 kW, 220/400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Pompos variklis 5,5 kW, 220/400 V, 50 Hz, 400 aps./min.
Oro kompresorius 0,9 kW, apie 300 l/min., 4 bar
Vandens siurblys 0,75 kW, apie 40 l/min., 6 bar
Elektros prijungimas 400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai 25 A
Įvado kabelis 5 × 4,0 mm, 23 A
Įvado lizdas 32 A, 5 p, 6 h
Vandens padavimas ¾“ vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis darbo metu 2,5 bar
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis) apie 1350×640×1390 mm
Užpildymo talpos aukštis 1020 mm
Svoris apie 250 kg (be papildomų įtaisų)
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Statybiniai
mišiniai 

8–18 m3

– Darbui su sausaisiais statybiniais mišiniais SAKRET be atliekinės pakuotės statybos 
vietoje.

– Į statybos vietą atvežamas specialiu automobiliu.
– Gali būti naudojamas su pritvirtinama skiedinio maišykle (pvz. m-tec calypso D50), 

pastatoma tinkavimo mašina (pvz. m-tec duo mix Plus, m-tec D30) arba pneumatine 
sauso mišinio padavimo sistema (pvz. m-tec hurricane 140).

– Mobiliajame silose sausasis statybinis mišinys pilnai apsaugotas nuo nepalankių oro 
sąlygų. 

  
 Techniniai duomenys

Prijungimo sklendė DN 250 
Bendras tuščio siloso svoris apie 1600 kg 
Bendras pilno siloso svoris apie 17000 kg
Gabaritai darbinėje padėtyje 
(ilgis×plotis×aukštis)

apie 2500×2500×6500 mm
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– Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju 
silosu.

– Skiedinio sumaišymui.
Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.
  
 Techniniai duomenys 

Mobilaus siloso prijungimo sklendė DN 250
Sumaišymo našumas apie 50 l/min. 
Maišyklės variklis 4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas 400 V, 50 Hz, 3 fazės 
Saugikliai 16 A
Vandens prijungimas ¾“ vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis 2,5 bar 
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis) apie 2005×380×370 mm
Svoris apie 120 kg

Skiedinių maišyklė 
mobiliajam silosui  

m-tec calypso D50



Se
rv

is
as

11
153

– Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
– Skiedinio sumaišymui.
Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.
  
 Techniniai duomenys 

Sumaišymo našumas apie 30 l/min. 
Maišyklės variklis 4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas 400 V, 50 Hz, 3 fazės 
Saugikliai 16 A
Vandens prijungimas ¾“ vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis 2,5 bar 
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis) apie 1970 x 690 x 1,077 mm
Svoris apie 120 kg

Universali skiedinių 
maišyklė 

m-tec D30
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– Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju 
silosu.

– Sausojo mišinio padavimui į darbo vietą.
– Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), mūro (pvz. SAKRET ZM) 

mišiniais.
  
 Techniniai duomenys 

Mobilaus siloso prijungimo sklendė DN 250
Kompresoriaus našumas 140 m3/val.
Kompresoriaus variklis 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Elektros prijungimas 400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai 25 A
Įvado kabelis 5×4,0 mm2

Įvado lizdas 32 A, 5 p, 6 h
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis) apie 1050×550×650 mm 
Svoris apie 245 kg
Transportavimo bloko rotorius 0,18 kW, 400 V, 50 Hz
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis) apie 600×600×1020 mm
Svoris apie 105 kg

Sausojo mišinio 
padavimo sistema 

m-tec hurrican 
140
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MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ 
CENTRAS REKOMENDUOJA
Maišymo srities kompetencijų centras, bendradarbiaudamas su SAKRET, atlieka 
tyrimus:

– teisingas maišomos medžiagos kiekio ir maišymo antgalio parinkimas;
– oro įtraukimas į maišomą medžiagą;
– maišomos medžiagos homogenizavimo laikas;
– medžiagos sumaišymo laikas ir kt. klausimais.

COLLOMIX yra vienas iš vedančiųjų maišymo įrangos ir maišymo antgalių gamintojų, 
siūlantis naujas, inovatyvias, aukštos kokybės technologijas efektyviam statybinių mišinių 
paruošimui statybos aikštelėse, tiek rankiniam mažų apimčių, tiek automatines didelių 
apimčių darbams.

COLLOMIX SIŪLO AUKŠTOS KOKYBĖS RANKINIUS MAIŠYTUVUS Xo, PASIŽYMINČIUS:

– patraukliu dizainu;
– puikia ergonomika;
– sumažintu garsu;
– greitesniu ir geresniu sumaišymo rezultatu.

Maišytuvas 

Xo1 kompaktiškas 
rankinis maišytuvas

Xo4
Universalus

Xo6
Galingas

Galingumas 1010 W 1300 W 1600 W

Maišomas kiekis 40 l 6 l 90 l 

Didžiausias maišymo 
antgalis 120 mm 140 mm 160 mm

Įrankiai 1 2 2

Apsisukimų skaičius 1gr. 670 apgr.min. 1gr. 450 apgr.min.
2gr. 620 apgr.min.

1gr. 410 apgr.min.
2gr. 560 apgr.min.

– Ergonomiškas
– Galingas, su 18 V, 5,2 Ah ličio jonų baterija;
– Visiems statybinių mišinių tipams;
– Sumaišo iki 40 l;
– 120 mm maišymo antgaliams.
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PIRMAS BELAIDYS MAIŠYTUVAS

Xo 10NC

NAUJIENA!
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Visi Collomix maišytuvai turi patentuotas HEXAFIX 
jungtis, leidžiančias per kelias sekundes pakeisti 
maišymo antgalį be jokių papildomų instrumentų.

AUTOMATINIAI MAIŠYTUVAI

Automatiniai maišytuvai Collomix yra puikus pagalbininkas statybos aikštelėje, atliekantis 
trijų žmonių darbą.

– Taupo laiką ir pinigus;
– Eronomiški ir lengvai prižiūrimi;
– Stabili sumaišymo kokybė;
– Greitas medžagos sumaišymas.

AUTOMATINIO MAIŠYTUVAS

LEVMIX
Sumaišymas, transportavimas ir užpylimas tik su vienu 
įrenginiu. Su naujuoju LEVMIX gali sumaišyti savaime 
išsilyginančius mišinius iki vienalytės konsistencijos 
neįtraukdamas papildomo oro.
LEVMIX automatinis maišytuvas:
– Ekonomiškas – vienu metu leidžia sumaišyti 3 pakuočių
 turinį per palyginti trumpą laiką;
– Aukšta sumaišymo kokybė – dėl unikalaus sumaišymo
 antgalio medžiaga sumaišoma tolygiai, be gumuliukų
 ir likučių ant dugno;
– Ergonomiškas – sumaišytą medžiagą lengva transportuoti;
– Efektyvus - sumažina darbo sąnaudas ir pagreitina sumaišymo procesą;
– Tausojantis sveikatą – lengvas, nugaros neapkraunantis mišinio išpylimas.

Naujas kompaktiškas maišytuvas TMX 1000 yra
pats geriausias pasirinkimas maišuose fasuotų
statybinių mišinių sumaišymui statybos aikštelėje.
Trys mentinės maišyklės intensyviai ir galingai sumaišo
sunkius, tankius skiedinius, tinkus,
betoną ir daugelį kitų medžiagų.

TMX 1000
– Talpus – galima sumaišyti 3-4 pakuotes (80 litrų);
– Lengvas, patikimas ir mobilus;
– Greitai ir kokybiškai sumaišo medžiagas.

Maišytuvas LEVMIX TMX 1000

Galingumas 1600 W 2,0 kW

Maišomas kiekis 55 litrų 80 litrų

Matmenys 1190 x 520 x 690 mm 842 x 755 x 1170 mm

Asisukimų skaičius 660 aps. / min. (be apkrovos)
410 aps. / min. (su apkrova)
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NAUJIENA!

KOMPAKTIŠKAS MAIŠYTUVAS

TMX 1000

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt
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Piktogramos

Svarbus darbo laikas Darbui mechaniniu 
būdu

Darbui purkštuvu Darbui trintuve Darbui dantyta
 glaistykle

Svarbus sluoksnio
storis

Svarbus sluoksnio 
storis

Nedirbti tiesioginiuose
saulės spinduliuose

Nedirbti lyjant, 
sningant

Svarbus sluoksnio
storis

Darbui lygia
glaistykle

Darbui teptuku Darbui voleliu Darbui voleliu 
ir/arba teptuku

Raštas išgaunamas
trintuve

Būtinas brandinimasSkirtas Paruošimui būtinas 
vanduo

Dirbti tinkamose
sąlygose

Маx.

Мin.

Svarbus darbo laikas

Svarbus dalinės
apkrovos laikas

Svarbus pilnos 
apkrovos laikas

Netinka išorei! Įrankiai plaunami 
vandeniu

Padidintas atsparumas
smūgiui!

max. 80 J

Tonuojamas 
produktas

Sumaišymui naudoti
600 aps./min. maišytuvą

Apdoroti dygliuotu 
voleliu

EN 1504-7

Atitinka EN 1504-7 
reikalavimus
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Tel.: +370 347 535 77
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