„SAKRET“ PLYTELIŲ
KLIJAVIMO SISTEMOS
Gruntas • Išlyginamieji grindų mišiniai • Hidroizoliacija • Plytelių klijai

sakret.lt

TIKRAM DARBUI

PLYTELIŲ KLIJAI

FK

FK Plus

Plytelių klijai (pilki ar balti), klasė C1

Plytelių klijai (pilki), klasė C1 TE

• Sienų ir grindų apdailai
• Keraminėms ir akmens masės plytelėms (ne
didesnėms nei 35x35 cm)
• Klijavimui ant betoninių ar kitų stabilių
mineralinių paviršių
• Atsparūs vandeniui ir šalčiui

• Sienoms ir grindims
• Keraminėms ir akmens masės plytelėms
klijuoti
• Klijavimui ant betoninių, stabilių mineralinių
paviršių ir gipso kartono plokščių

5 kg / 25 kg

25 kg

FKe

FKW

Pagerinti plytelių klijai (pilki), klasė C2 TE

Pagerinti plytelių klijai (balti), klasė C2 TE

• Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir
hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba
SAKRET OAD ELASTIC
• Keraminėms ir akmens masės plytelėms, akmens
apdailos plokštėms, klinkerinėms plytelėms
• Naudojami šildomoms grindims
• Atsparūs šalčiui ir drėgmei

• Marmuriniams elementams ir apdailos
plokštėms, stiklinei mozaikai, keraminėms ir
akmens masės plytelėms, klinkerinėms plytelėms
• Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir
hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba
SAKRET OAD ELASTIC
• Naudojami šildomoms grindims
• Atsparūs šalčiui ir drėgmei

5 kg / 25 kg

5 kg / 25 kg

FFKs

FFK

Greitai kietėjantys pagerintų savybių
plytelių klijai (pilki), klasė C2 FT

Elastingi plytelių klijai (pilki), klasė
C2TES1

• Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir
hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba
SAKRET OAD ELASTIC
• Keraminėms ir akmens masės plytelėms, akmens
apdailos plokštėms, klinkerinėms plytelėms ir
plokštėms
• Naudojami šildomoms grindims
• Pritaikyti remonto darbams ir greitam rezultatui

• Keraminėms, akmens masės, apdailos
plokštėms, židinio apdailos plokštėms,
klinkerinėms plytelėms ir plokštėms
• Klijavimui ant gipso kartono, tiesiai ant senų
plytelių, medinio pagrindo, šildomų grindų,
šildomų mūrų ir židinių
• Klijavimui ant hidroizoliacinės mastikos OAD,
OAD ELASTIC, TCM

5 kg / 25 kg

5 kg / 25 kg

FKL
FKe

Plytelių klijų sąnaudos

Elastingi plytelių klijai (pilki), klasė C2E S1
• Specialiai pritaikyti didelio formato (≥ 50x50 cm)
ir vidutinio dydžio grindų plytelėms
• Pailgintos lipnumo trukmės (galima užtepus
klijuoti iki 40 min);
• Atsparūs vandens ir šalčio poveikiui
• Lengvai skleidžiasi – užtikrina 100 % sukibimo
plotą tarp plytelės ir pagrindo;
• Grindų defektų išlyginimui

25 kg

Sąnaudos kg/m²
Dantytos glaistyklės
dantukų dydis
4 x 4 mm
Dantytos glaistyklės
dantukų dydis
6 x 6 mm
Dantytos glaistyklės
dantukų dydis
8 x 8 mm
Dantytos glaistyklės
dantukų dydis
10 x 10 mm

FK

FK plus

FKe

FKW

FFK

FFKs

FKL

1,8 kg

1,8 kg

1,6 kg

1,6 kg

1,8 kg

1,8 kg

1,8 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,4 kg

2,4 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,1 kg

3,1 kg

3,5 kg

3,5 kg

3,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

3,9 kg

3,9 kg

4,4 kg

4,4 kg

4,4 kg
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PLYTELIŲ KLIJAVIMO SISTEMOS IR HIDROIZOLIACIJA
SAKRET plytelių klijavimo sistemos darbų aprašas

SAKRET plytelių klijavimo sistema drėgnoms patalpoms:
vonios kambariams, virtuvėms, dušo patalpoms

Pagrindo paruošimas:
• Nugruntuok tvarkomą pagrindą
• Užtaisyk ir išlygink pažeistą pagrindą
• Paruoštą pagrindą nugruntuok SAKRET UG, SAKRET
OAD ELASTIC PRIMER ar TCM PRIMER, priklausomai
nuo pasirinkto sprendimo ir pagrindo
Deformacinių siūlių ir kampų paruošimas
• Sujungimo siūlėse tarp hidroizoliacinės mastikos
sluoksnių naudojama hidroizoliacinė juosta SAKRET D
• Vidiniams ir išoriniams kampams naudojami „Sakret“
vidinių ir išorinių kampų elementai SAKRET DIN,
SAKRET DEX, įspaudžiami tarp hidroizoliacinės
mastikos sluoksnių
• SAKRET hidroizoliacinė juosta tiesiama ir ant grindų
deformacinių siūlių
Pagrindo paruošimas:
• Vandens nutekėjimo trapų ir vandens išvesčių
vamzdžiams naudojami manžetai SAKRET DB
(grindims), SAKRET DW ar DW+ (sienoms),
įspaudžiami tarp hidroizoliacijos sluoksnių

Hidroizoliacijos tepimas
• Hidroizoliacinė mastika teptuku, voleliu ar glaistykle
ant pagrindo tepama dviem sluoksniais
• Kaip pirmasis hidroizoliacijos sluoksnis nudžiūva,
tepamas antras
• Hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti tepami
skirtingomis kryptimis
• Ant medinių grindų naudojamas hidroizoliacinis
audinys, kuris tiesiamas į hidroizoliacinės mastikos
tarpsluoksnį
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1. Grindų / sienos pagrindas. Blokeliai, plytos, betonas, gipso kartonas, tinkas ir kiti paviršiai
2. Grindys. Gruntavimas prieš išlyginamąjį sluoksnį su SAKRET UG (atskiesta vandeniu
santykiu 1:2)
3. Grindų lyginimas. Universalus mišinys SAKRET MULTIMIX 4in1, Išlyginamasis mišinys
grindims BAM arba savaime išsilyginantys mišiniai grindims BOS, NSP, PSP arba HDA
4. Gruntavimas. SAKRET UG, SAKRET OAD ELASTIC Primer arba TCM Primer
5. Hidroizoliacija. SAKRET OAD, OAD ELASTIC arba SAKRET TCM
Armavimas. SAKRET hidroizoliacinė juosta ir papildomi hidroizoliaciniai elementai,
įterpti tarp SAKRET OAD, OAD ELASTIC ar SAKRET TCM sluoksnių
6. Plytelių klijavimo mišiniai FKE, FKW, FFK, FFKs ar FKL
7. Plytelės.
8. Siūlių glaistas. (rekomenduojamas CG2 WA klasės)
9. Amortizacinės siūlės. Silikonas ar siūlėms skirta mastika

SAKRET plytelių klijavimo sistema:
terasoms, balkonams, baseinams
7
6

Kad pagrindas, ant kurio klijuojama, nepraleistų vandens, svarbu atsižvelgti į
SAKRET išdžiūvusių hidroizoliacinių sluoksnių storį:
OAD - 0,2 - 0,4 mm, OAD ELASTIC – 0,4–0,6 mm, TCM – 2,0 mm
Plytelių klijų tepimas
• Ant paviršiaus dantyta glaistykle tepami plytelių klijai
• Plytelių klijais reikia padengti tokio dydžio plotą, kurį
galima apklijuoti plytelėmis iki jiems pradedant džiūti
• Priklausomai nuo numatomų eksploatavimo sąlygų
ir plytelių rūšies klijavimui ant hidroizoliacijos galima
naudoti plytelių klijus FKE, FKW, FFK, FFKS, FKL
Plytelių klijavimas
• Įsitikinkite, ar plytelių gamintojas konkrečių plytelių
klijavimui nekelia specifinių reikalavimų
• Įsitikinkite, ar pagrindas, ant kurio bus klijuojama, yra
švarus
• Ant pagrindo, kur numatytos didesnės apkrovas,
plytelių klijai tepami kombinuotuoju metodu.
• Kartais pakėlę plytelę įsitikinkite, ar plytelių klijai
visiškai padengia plytelės klijuojamąjį paviršių.
Siūlių glaisto naudojimas
• Įsitikinkite, ar plytelių siūlių vietos yra švarios
• Gumine mentele ar glaistykle užtepkite siūlių
glaisto ant paviršiaus
• Glaistas glaistomas įstrižai plytelių siūlių
• Šiek tiek paspausdami tepkite glaistą taip, kad
siūlės būtų visiškai užpildytos.
Siūlių glaisto pašalinimas
• Kai siūlių masė pradeda džiūti, pagrindas nuvalomas
kruopščiai išspausta kempine
• Kai siūlių masė sutvirtėja, bet dar nesukietėja, kempine
nuvalomi mišinio likučiai ir formuojamos siūlės
• Kai siūlių masė išdžiūsta, paviršius nuvalomas šlapia
kempine ir nuvalomas sausu skudurėliu.
Pildymas silikonu
• Deformacinės siūles užpildomos silikonu arba
hermetiku
• Silikonas formuojamas specialia mentele ir muiluotu
vandeniu, leidžiama jam išdžiūti.
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1.
2.
3.
4.

Gruntas. SAKRET UG (atskiedus vandeniu santykiu 1:2)
Grindų išlyginamieji mišiniai. SAKRET BAM
Gruntas. SAKRET TCM Primer
Dvikomponentė hidroizoliacija. SAKRET TCM + elastinė sandarinimo juosta
SAKRET D ir kitos papildomos medžiagos, įterptos tarp hidroizoliacijos sluoksnių
5. Plytelių klijavimo mišiniai. SAKRET FFK, SAKRET FKL
6. Siūlių masė. Rekomenduojama epoksidinė siūlių masė, RG klasė pagal EN 13888
7. Hermetikas. Pagal naudojimą

SAKRET plytelių klijavimo sistema su
hidroizoliacinėmis ir atskyrimo membranomis:
drėgnoms patalpoms, terasoms, balkonams
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1. Pagrindas.
2. Gruntas. SAKRET UG (atskiedus vandeniu santykiu 1:3)
3. Plytelių klijavimo mišiniai Vidaus darbams SAKRET FKE, SAKRET FKW, vidaus ir lauko
darbams SAKRET FFK
4. Hidroizoliacinės atskyrimo membranos. SAKRET DI (vidaus darbams), SAKRET DIE
(lauko darbams)
- Į siūlių vietas įterpiama membrana, ant siūlių užleidžiant 5 cm
- Tarp membranų sujungimo vietose naudojama hidroizoliacinė mastika SAKRET OAD
ELASTIC (vidaus darbams) ar SAKRET TCM (lauko darbams)
5. Plytelių klijavimo mišiniai Vidaus darbams SAKRET FKE, SAKRET FKW, vidaus ir lauko
darbams SAKRET FFK
6. Plytelės arba plokštės.

HIDROIZOLIACIJA IR PAPILDOMI JOS ELEMENTAI

OAD/OAD

TCM

ELASTIC

Dvikomponentė hidroizoliacinė
mastika

Hidroizoliacinė mastika
• Hidroizoliacinė medžiaga, pagaminta
butadieno stireno latekso pagrindu (OAD
Elastic), pagaminta akrilo pagrindu (OAD)

• Skirta vertikaliam ir horizontaliam
konstrukcijų hidroizoliavimui
• Naudojama padidintos drėgmės patalpoms
ir įrengiant hidroizoliaciją po plytelių apdaila

• Puikiai sukimba su įvairiomis medžiagomis.

• Vidaus ir lauko darbams, ant tvirto
mineralinio pagrindo

• Plytelėms klijuoti naudoti SAKRET FKE,
FKW, FFK, FKL ar FFKs plytelių klijus

• Pamatams, talpykloms ir rezervuarams.

• Vidaus darbams drėgnose ir šlapiose
patalpose, išskyrus baseinus

OAD ELASTIC 1,5 kg /
5 kg / 10 kg/ 20 kg
OAD 5 kg / 10 kg / 20 kg

17,5 kg

1 x 15 m rulonas

DI

1 x 15 m rulonas

DIE

Hidroizoliacinė membrana
• Plona, elastinga hidroizoliacinė
membrana, padengta flizelinu

Hidroizoliacinė membrana

• Saugiam ir elastingam sienų ir grindų
bei siūlių sandarinimui po keraminėmis
plytelėmis ir plokštėmis drėgnose
patalpose.

• Nelaidi vandeniui, atspari šarmams

• Hidroizoliacijai po keraminėmis plytelėmis
ir plokštėmis suformuoti
• Elastinga ir uždengianti trūkius
• Naudojama paviršiams, nuolat
patiriantiems drėgmės poveikį

• Elastinga ir uždengianti trūkius
• Sienoms ir grindims

• Sienoms ir grindims

• Vidaus darbams

• Vidaus ir lauko darbams

D

120 mm x 50 m rulonas
120 mm x 10 m rulonas

120 x 120 mm

DW

Elastinė sandarinimo juosta

Sanitarinių mazgų hidroizoliacinis
manžetas sienoms

• Vertikalių ir horizontalių paviršių
sutvirtinimui sujungimo vietose

• Skirtas sienos vandentiekio vamzdžių
hidroizoliacinei sistemai įrengti

• Deformacinėms siūlėms uždengti po
keraminių plytelių ir plokščių danga

Ø 100 ir 150 mm

• Nelaidi vandeniui

• Vidaus ir lauko darbams
• Nelaidus vandeniui
• Atsparus tempimui ir cheminiam
poveikiui

• Atspari tempimui ir cheminiam poveikiui
• Vidaus ir lauko darbams

DW+
145 x 145 mm

DIN
Hidroizoliacinių kampų elementai
Kampų elementai įspaudžiami tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnių
• DIN vidinių kampų hidroizoliavimui
sienos ir grindų sujungimo vietose
• DEX išorinių kampų hidroizoliavimui
sienos ir grindų sujungimo vietose

DEX

425 x 425 mm
350 x 350 mm

DB
Sanitarinių mazgų manžetas
grindims
• Grindų manžetai įspaudžiami tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnių (hidroizoliacinė
mastika OAD ELASTIC / manžetas DB /
hidroizoliacinė mastika OAD ELASTIC)
• Plytelių klijavimui rekomenduojami:
SAKRET FKe, SAKRET FKW, SAKRET FFK,
SAKRET FKL arba SAKRET FFKs
• Vidaus ir lauko darbams
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GRUNTAS
Kodėl svarbu gruntuoti?

• Paviršiaus sutvirtinimui
• Sukibimui pagerinti

OAD

Sąnaudos ~ 0,1 l/m2

• Smėlėtų, kreidingų ir trapių
paviršių surišimui
• Vandens įgėrimui sumažinti

TCM

Sąnaudos ~ 0,1 l/m2

ELASTIC PRIMER

PRIMER

Gruntas, skirtas paviršių apdorojimui prieš
tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET
OAD ELASTIC, koncentratas

Gruntas prieš tepant dvikomponentę hidroizoliacinę mastiką SAKRET TCM,
koncentratas

• Vonios kambariams, virtuvėms, sanitariniams mazgams

• Sienų, lubų ir grindų apdailai

• Pagerina hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD
ELASTIC sukibimą su paviršiumi

• Sumažina ir išlygina paviršiaus įgėrimą

• Sutvirtina pagrindą

• Tepti ant stabilaus mineralinio pagrindo: betono,
akytojo betono, plytų, tinko ir t. t.

• Plytelėms klijuoti naudoti SAKRET FKe, FKW, FFK ar FFKs

• Išdžiūvęs permatomas

• Vidaus darbams

• Vidaus ir lauko darbams

1l/5l

1 l / 5 l / 20 l

BG

Sąnaudos: 0,2–1,0 l/m²

QG

Sąnaudos: 0,35–0,9 kg/m²

Universalaus naudojimo statybinis
gruntas

Kvarcinis gruntas

• Paruoštas naudoti

• Sienų, lubų ir grindų gruntavimui

• Sutvirtina pagrindą
• Atsparus atmosferos poveikiui

• Tankiems, lygiems, mažai įgeriantiems
betoniniams ir panašiems pagrindams prieš
tinkavimą, plytelių klijavimą ir kitus darbus.

• Geltona spalva nugruntuotą paviršių
patogu pastebėti

• Vidaus ir lauko darbams

• Kontaktinis gruntas su kvarcinio smėlio užpildu

• Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą

• Tonuojamas

1,5 kg / 5 kg / 15 kg / 25 kg

1 l / 5 l / 10 l / 20 l

TGW

Sąnaudos: 0,15–1,35 l/m²

Giluminis gruntas
• Paruoštas naudoti
• Smėlėtų, kreidingų ir trapių paviršių
surišimui

UG

Sąnaudos: 0,10–0,50 l/m²

Universalus gruntas (koncentratas)
• Naudojamas prieš grindų išlyginamuosius mišinius ir glaistus, plytelių klijus
ant įgeriančių paviršių, prieš tepant statybinius
mišinius ir apdailos medžiagas
• Sutvirtina pagrindą

• Giliai suriša ir sutvirtina pagrindą

• Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą

• Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą

• Geltona spalva nugruntuotą paviršių patogu pastebėti

• Baltas, išdžiūvęs permatomas ir matinis

• Neskiestas naudojamas prieš hidroizoliacinę
mastiką SAKRET OAD.

• Vidaus ir lauko darbams

1 l / 5 l / 10 l / 20 l
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1 l / 5 l / 10 l / 25 l

GRUNTO NAUDOJIMAS
UG
TGW BG
OAD
TCM
				 ELASTIC Primer Primer
DARBŲ RŪŠYS

QG

Vidaus darbai

✘

✘

✘

✘

✘

Lauko darbai

✘

✘

✘		 ✘

✘

PAVIRŠIUS

Betonas
Medinis ir medienos turintis pagrindas
(KSP, durelis, fanera, OSB)

Keraminiai (įsk. Glazūruotus), akmeniniai, „terrazzo“ paviršiai
Gipso kartono plokštės

✘

✘		✘

✘

✘

✘

✘			 ✘

✘

✘					✘
✘		✘

✘		

Įgeriantis pagrindas

✘

✘

✘

Gipsinis tinkas

✘

✘		 ✘		

✘

✘

✘

✘

Prieš tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD ELASTIC
Prieš tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD

✘

					✘

Lygūs (gerai sukibę su pagrindu) dažai
Ant SAKRET grindų išlyginamųjų
ir savaime išsilyginančių mišinių

✘

✘

Prieš tepant SAKRET TCM dvikomponentę
hidroizoliacinę mastiką

✘

HIDROIZOLIACIJOS, PAPILDOMŲ ELEMENTŲ NAUDOJIMAS
OAD OAD TCM

D

DB DEX DI

ELASTIC						

DARBŲ RŪŠYS

Vidaus darbai

✘

Lauko darbai
PAVIRŠIUS

DIN DW DW+

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘		 ✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘		 ✘

✘

✘

✘

Pamatai (cokolis)

✘

DIE

Mediniai ir medienos turintys
pagrindai (KSP, durelis, fanera, OSB)

✘

✘		✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Gipso kartono plokštės

✘

✘		✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Mūrinės konstrukcijos tinkuotos kalkiniocementinio tinkavimo mišiniais (≥ CS II)

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Betoninės grindys

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘		

✘

✘

✘

✘		 ✘

✘		

✘

✘

✘

✘

✘		 ✘

✘

PATALPA IR APDAILA

Terasos
Balkonai
Šildomos grindys

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘		

Drėgnos patalpos (vonios kambariai, tualetai)

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Didelės nuolatinės drėgmės patalpos
(viešieji dušai ir pirtys)

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Zonos aplink plaukimo baseinus

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘		

Pastatų laiptai ir laiptinės (lauko darbai)

✘

✘

✘

✘		 ✘

✘		
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SAVAIME IŠSILYGINANTYS IR IŠLYGINAMIEJI MIŠINIAI GRINDIMS

BOS

Sąnaudos ~1,7 kg/m²/ 1 mm

Sąnaudos ~1,6 kg/m2/ 1 mm

NSP

Savaime išsilyginantis, greitai
kietėjantis mišinys grindims (3–30 mm)

Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys grindims (3–20 mm)

• Naujiems paviršiams ir remonto darbams

• Visam ar daliniam horizontalių paviršių
išlyginimui

• Kruopščiam grindų pagrindo išlyginimui prieš
klojant grindis

• Betoniniam pagrindui

• Smulkiems betoninio pagrindo defektams pašalinti

• Naudojamas šildomoms grindims

• Tinka šildomoms grindims

• Cementinis

• Vaikščioti galima po 2–4 val.

• Prieš klojant apdailos dangą

• Ant su SAKRET BOS išlyginto paviršiaus be
papildomo apdorojimo galima kloti plyteles,
PVC, įvairių rūšių kilimus

• Vidaus darbams

• Vidaus darbams

25 kg

HDA

Sąnaudos ~1,6 kg/m2/ 1 mm

Savaime išsilyginantis, greitai
kietėjantis mišinys medinėms grindims
(3–20 mm)

25 kg

Sąnaudos ~1,7 kg/m2/ 1 mm

PSP

Savaime išsilyginantis mišinys
grindims (4-22 mm)

• Su armuojamaisiais pluoštais

• Visam ar daliniam horizontalių paviršių
išlyginimui

• Visam ar daliniam horizontalių paviršių išlyginimui

• Betoniniam pagrindui

• Medienos plaušų plokščių, mediniams ir betoniniams pagrindams

• Naudojamas šildomoms grindims

• Naudojamas šildomoms grindims

• Prieš klojant apdailos dangą

• Cementinis

• Vidaus darbams

• Cementinis

• Prieš klojant apdailos dangą
• Vidaus darbams

Sąnaudos ~1,6kg/m2/ 1 mm

25 kg

25 kg

BAM

MULTIMIX 4in1

Išlyginamasis mišinys grindims (3–40 mm)

Universalus mišinys

• Grindų lyginimui prieš klojant grindų dangas

• Iki 40 mm storio grindų išlyginimui

• Naudojamas kaip baigiamoji danga mažai
apkrautiems paviršiams

• Storo sluoksnio mišinys betoninių grindinio
plytelių klojimui

• Visam ar daliniam horizontalių plokštumų
lyginimui

• Galima naudoti kaip remontinį mišinį

• Nuolydžių formavimui

• Tinka vandeniu šildomoms grindims
• Ypač tinka nedideliems remontams

• Betoninio pagrindo defektų šalinimui

• Vidaus ir lauko darbams

• Mechaniškai lyginamas
• Pritaikytas šildomoms grindims
• Cementinis

25 kg

Išsamūs produktų techniniai aprašymai ir panaudojimo video – www.sakret.lt

25 kg

MEISTRŲ REKOMENDUOJAMI PLYTELIŲ KLIJAI

FK

FK +

FKe

FKW

FFK

FFKs

FKL

						
DARBŲ RŪŠYS
Vidaus darbai
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Lauko darbai
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Grindys
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Sienos
✘
✘
✘
✘
✘
✘		
		
YPATYBĖS
Greitai džiūstantys 						✘
Pailgintos lipnumo trukmės 		 ✘
✘
✘
✘		✘
Elastingi 					✘		✘
Atsparūs šalčiui ir drėgmei
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Lengvai skleidžiasi 							✘
						
PLYTELĖS
Keraminės plytelės
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Akmens masės plytelės (<35x35 cm)
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Klinkeris 			 ✘
✘
✘
✘
✘
Natūralus akmuo 			 ✘
✘
✘
✘
✘
Natūralus marmuras 				✘			
Specialiai pritaikyti didelėms plytelėms (≥ 50x50 cm) 							✘
Mozaikinės plytelės (įsk. stiklines) 				✘			
						
			 ✘
✘
✘
✘
✘
			 ✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
					✘		
					✘		
						
PATALPA
Drėgnoms patalpoms, dušams ir pan. 			 ✘
✘
✘
✘
✘
Terasoms, balkonams 			
		✘		✘
Laiptams ir laiptinėms
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Padidintos apkrovos patalpoms (sandėliai, 			 ✘
✘
✘
✘
✘
PAVIRŠIUS
Ant hidroizoliacinės mastikos OAD, OAD ELASTIC
Tiesiai ant senų plytelių
Gipso kartonas
Mediniai paviršiai
Medienos plaušų plokštės, fanera

viešieji pastatai, biurai)

APDAILA

Šildomi mūrai ir židiniai
Baseinai
Šildomos grindys

SakretLT

						
					✘
				
✘
			 ✘
✘
✘
✘

SAKRET LIETUVA

www.sakret.lt

✘

