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Pastaraisiais metais keraminių plytelių gamintojai išplėtė didelių matmenų plytelių pasiūlą. Šalia 

populiarių 3 m x 1 m išmatavimų ir 3 arba 5 mm storio plytelių dabar jau siūlomos 1,6 m x 3,2 m dydžio ir 

nuo 5mm iki 12 mm storio plytelės.

MAPEI glaudžiai bendradarbiauja su geriausiais didelių plytelių gamintojais ir, prisitaikydama prie jų 

gaminių, kuria ir gamina naujus produktus šių plytelių klijavimui.

Didelių matmenų plytelėms, kaip ir mažoms, naudojami tokie patys klojimo, pa

Žemiau pateikiama informacija paremta nacionaliniais reglamentais ir standartais bei šioje srityje 

sukaupta Mapei patirtimi.

Didelių matmenų plytelėms reikia parinkti tinkamiausius klijus, kad plytelių sukibimas su pagrindu išliktų 

ilgus metus, kad nebūtų plytelių deformacijos ir būtų užtikrintas didžiausias patikimumas jų priklijavimo 

vietoje (ant sienų ar grindų, vidaus ir lauko patalpose).

Toliau pateikiami pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant plytelių klojimo projektą ir vėliau 

klijuojant plyteles, vadovaujantis galiojančių techninių reglamentų ir standartų nuostatomis.

▪ Pirmiausia reikia patikrinti, ar pagrindas nesutrūkęs, ar sausas, gerai sustingęs, lygus, švarus ir 

plokščias.

▪ Plyteles reikia klijuoti paliekant bent 2 mm pločio tarpus. Tarpų plotis apskaičiuojamas, ir, jei 

reikia, padidinamas pagal aplinkos sąlygas, naudojimo paskirtį, plytelių dydį ir pagrindo tipą.

▪ Plane reikia išdėstyti ne tik konstrukcines bet ir skiriamąsias siūles. Klijuojant plyteles vidaus 

patalpose, kas 25 m2 reikia įrengti kompensacines ir skiriamąsias siūles. Klijuojant plyteles 

išorėje, visą dengiamo paviršiaus plotą reikia suskirstyti į ne didesnius nei 9–12 m2 darbinius 

plotus.

▪ Klijus visuomet reikia įrengti naudojant dvigubo užtepimo technologiją t.y. ant pagrindo ir ant 

plytelės. Klijai tepami dantyta glaistykle, kuri užtikrina, kad visas klijuojamas plytelės paviršius 

bus įmirkęs. Abu klijuojamus paviršius reikia ištepti klijais tam, kad neliktų jokių ertmių, į kurias 

gali patekti lietaus vanduo. Esant neigiamai temperatūrai, ertmėse susikaupęs užšąlantis vanduo 

sukuria įtempimus, nuo kurių plytelė gali suskilti arba atšokti. Abu klijuojamus paviršius reikia 

ištepti klijais ir tam, kad įtempiai tolygiau pasiskirstytų didesniame plote. Įtempius sukuria 

skirtingas plytelių ir pagrindo judėjimas, pavyzdžiui svyruojant lauko temperatūrai.

• Padėjus plytelę, visą paviršių reikia pastuksenti, kad neliktų oro kišenių tarp plytelės ir pagrindo. Šis 
kad dėl temperatūrų skirtumo susidarę garai 

Plytelės klijavimas tepant klijais abu klijuojamus paviršius

klijuojant plyteles išorėje,etapas ypač svarbus
nesukeltų įtempimų.
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Kitas esminis reikalavimas klijuojant didelių matmenų plyteles – geras plytelės padengimas klijais, kad neliktų tuštumų, 

tvirtumas ir ilgaamžiškumas.dėl kurių gali pablogėti suklijavimo 

Gerai pasiskleidžiantys ir prikimbantys klijai ant klijuojamos plytelės pusės

Kadangi tokios rūšies plytelių negalima labai stipriai prispausti (dėl didelio dydžio ir storio santykio plytelė gali lengvai

(labai lengvi) technologija pagrįstą klijų technologiją.Mapei sukūrė ULTRALITE sulūžti), 

ULTRALITE klijų linija

Klijų su ULTRALITE technologija tankis yra mažesnis nei tradicinių klijų. Jie vadinami itin lengvais klijais. 

ULTRALITE linijos klijų privalumai: 

▪ Geresnė išeiga;

▪ Tai lengvas produktas, todėl ant plytelės klijuojamo paviršiaus užtepti klijai labai nedaug pakeičia bendrąjį 

plytelės svorį.

▪ Mažesni gabenimo kaštai; klijų maišai yra lengvesni (standartinio tūrio maišas sveria tik 15 kg lyginant su 

įprastiniais 25 kg maišais);
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▪ Tirštos konsistencijos mišinys pasižymi puikiu paskleidimu;

▪ Lengvas ir greitas darbas;

▪ Gerai padengia ir prikimba prie klijuojamos plytelės pusės;

▪ Ekologiški: produkto sudėtyje yra 20% perdirbtų medžiagų, todėl lengviau gauti LEED sertifikatą;

▪ Puikiai sukimba su įvairiais statiniuose pasitaikančiais pagrindais; 

▪ Visi ULTRALITE linijos balti klijai išlaiko baltą spalvą.

Lengviau tepti, lyginant su tradiciniais klijais Lengvesni maišai (15 kg) su rankena, kad būtų 

patogiau nešti
Gerai padengia ir prikimba prie klijuojamos plytelės 

Galima išklijuoti iki 55 % didesnį plotą, lyginant su kitais tos pačios klasės klijais Ultralite Flex maišai: transporto priemonės 

talpa išnaudojama 100 proc.

Išeiga 600 m2

Standartinių klijų maišai: transporto priemonės talpa 

išnaudojama 60 proc.

Išeiga 360 m2

pusės

Norint pasiekti gerą klijų pasklidimą ant pagrindo tepamas vientisas klijų sluoksnis (šlapias ant šlapio metodas)

naudojant dvigubą užtepimo technologiją. 

Šiuo metu galiojantys standartai ir šioje srityje sukaupta Mapei patirtis apibendrinti toliau pateikiamose lentelėse. Jose yra

rekomenduojamų Mapei plytelių klijų sąrašas ir klijų naudojimo būdai pagal plytelių rūšis (sienų ar grindų, vidaus ar lauko), 

pagrindo medžiagos rūšį ir plytelės matmenis.

750 kg 750 kg 1250 kg

250 kg

Viktorija
Typewriter
+ TAKUMAS –TRANSPORTO IŠLAIDOS

Viktorija
Typewriter

Viktorija
Typewriter
NAUDINGOJI
APKROVA
1500 KG

Viktorija
Typewriter
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Grindų ir sienų plyteles patalpoje galima klijuoti ant toliau išvardintų rūšių pagrindo.

Patalpų grindų plyteles galima kloti ant cementinio ir kalcio sulfato išlyginamojo sluoksnio, kurio likutinė drėgmė <0.5 % 

PRIMER G masės (nugruntuoto su arba ECO PRIM T), išlyginamojo sluoksnio šildomoms grindims, esamų grindų, 

vybių išlyginamojo sluoksnio, tokio kaip sapagerintų eksploatacinių TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM arba 

MAPECEM PRONTO ir ant paviršių su hidroizoliacija iš MAPELASTIC produktų linijos arba MAPEGUM WPS.

Jei plytelės klojamos ant išlyginamojo sluoksnio, kuriame yra grindų šildymo sistema, plyteles galima klijuoti tik jei prieš

tai, kažkuriam laikui buvo įjungta šildymo sistema.   

Visų tipų sienų plyteles vidaus patalpose galima kloti ant cementinio tinko, gipsinio tinko (nugruntuoto su PRIMER G 

arba ECO PRIM T), gipso-kartono plokščių, cemento drožlių plokščių, senų keraminių plytelių ir akmens.

Šiems darbams rekomenduojami toliau išvardinti klijai:

(*) Gipso ir kalcio sulfato pagrindo paviršius visuomet reikia nugruntuoti su PRIMER G arba ECO PRIM T

(**) Neįgeriantis pagrindas gruntuojamas su ECO PRIM GRIP, jei to reikia

NORMALIAI STINGSTANTYS GREITAI STINGSTANTYS

Pagrindo tipas (*) (**) Plytelės dydis Klijai Klasė pagal EN 12004 Klijai Klasė pagal EN 12004

Cementinis išlyginamasis 
sluoksnis arba tinkas 
Kalcio sulfato išlyginamasis 
sluoksnis arba tinkas 
Savaime išsilyginantys mišiniai 
Betonas
Cemento drožlių plokštės
Gipso kartono plokštė 
Senos keraminės plytelės 
Teraco 
Akmuo

paviršius ≤ 3600 cm2

kraštas ≤ 90 cm KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZER0 

ULTRALITE S1
C2TE/S1/C2TE/C2TE/S1

GRANIRAPID C2F S1

paviršius > 3600 cm2
kraštas ≤120 cm

ULTRALITE S1 QUICK C2FT S1

paviršius > 1 m2
kraštas > 120 cm

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 C2E S2
ULTRALITE S2 QUICK 

ELASTORAPID
C2FE S2 C2FTE S2

paviršius ≤ 3600 cm2
kraštas ≤ 90 cm

ULTRALITE S1 
KERAFLEX MAXI S1 

KERAFLEX MAXI S1 ZER0
C2TE/S1/C2TE/C2TE/S1

ULTRALITE S1 QUICK 
GRANIRAPID

C2FT S1 C2F S1

Šildomos grindys paviršius ≤ 3600 cm2
kraštas ≤ 120 cm

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 C2E S2 ELASTORAPID C2FTE S2

paviršius > 1 m2
kraštas > 120 cm

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 C2E S2
KERAQUICK MAXI S1 + 

LATEX PLUS
C2FT S2

Hidroizoliacijos sistemos (iš 
MAPELASTIC linijos ir 
MAPEGUM WPS)

paviršius ≤ 3600 cm2
kraštas ≤ 90 cm

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZER0 

ULTRALITE S1
C2TE/S1/C2TE/C2TE/S1

GRANIRAPID 
ULTRALITE S1 QUICK 
KERAQUICK MAXI S1

C2F/S1/C2FT/C2FT/S1

paviršius > 3600 cm2

kraštas ≤ 120 cm

paviršius > 1 m2

kraštas > 120 cm

ULTRALITE S2 
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2 C2E S2
ULTRALITE S2 QUICK 

KERAQUICK MAXI S1 + 
LATEX PLUS

C2FE S2 C2FT S2

Medis
PVC, guma ir linoleumas 
Metaliniai paviršiai 
Derva

Visi dydžiai
KERALASTIC 

KERALASTIC T 
ULTRABOND ECO PU 2K

R2
R2T
R2T

KERAQUICK MAXI S1 + 
LATEX PLUS

C2FT S2

Mapei klijai skirti klijuoti plyteles
ant grindų ir sienų vidaus patalpoje

Viktorija
Typewriter

Viktorija
Typewriter
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(***)Plytelėms su armavimo tinkleliu ir vienos kraštinės ilgiu ≥ 120 cm naudojami R2/R2T klijai, tokie kaip KERALASTIC, 

KERALASTIC T arba ULTRABOND ECO PU 2K

Lentelėse pateikiami nurodymai yra orientacinio pobūdžio ir taikomi normaliomis sąlygomis. Daugiau informacijos rasite

kiekvieno produkto Techninių duomenų lape. Geriausia plytelių klijavimo sistema pasirenkama pagal realias sąlygas ir 

plytelių matmenis. Dėl konkrečių plytelių klijavimo sąlygų konsultuokitės su Mapei techninių paslaugų skyriumi, 

informacijos ieškokite atitinkamoje techninėje instrukcijoje. 

Didelių matmenų plytelių 
klijavimo 

Kaip aprašyta ankstesnėje dalyje, klijus reikia pasirinkti pagal pagrindo medžiagą, plytelių rūšį ir dydį bei klijavimo 

vietą.

Klijų maišymas

Šiems darbams rekomenduojami toliau išvardinti klijai:NORMALIAI STINGSTANTYS GREITAI STINGSTANTYS

Pagrindo tipas Plytelės dydis (***) Klijai Klasė pagal EN 12004 Klijai Klasė pagal EN 12004

Cementinis tinkas
Betonas

paviršius ≤ 3600 cm2

kraštas ≤ 90 cm

KERAFLEX MAXI S1 
KERAFLEX MAXI S1 ZER0 

ULTRALITE S1

C2TE/S1/C2TE/C2TE/
S1

ULTRALITE S1 QUICK C2FT S1

paviršius > 3600 cm2 ULTRALITE S2 C2E S2 ELASTORAPID C2FTE S2

kraštas ≤ 120 cm KERABOND + ISOLASTIC C2E S2 ULTRALITE S1 QUICK C2FT S1

paviršius > 1 m2
kraštas > 120 cm

ULTRALITE S2 KERABOND 
+ ISOLASTIC

C2E S2 C2E S2
ULTRALITE S2 QUICK 

KERAQUICK MAXI S1 + 
LATEX PLUS

C2FE, S2, C2FT, S2

būdas

Mapei klijai skirti                  plyteles klijuoti 

ant lauko sienų
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Didelių matmenų plyteles siūlome klijuoti padengiant klijais abu klijuojamus paviršius, t.y. klijus reikia tepti ant plytelės 

blogosios pusės ir ant pagrindo, ant kurio ji bus klijuojama.

Patartina plytelę padėti ant vežimėlio, kad būtų lengviau užtepti klijus ant klijuojamosios pusės.

Prieš tepdami klijus patikrinkite ar klijuojamoji plytelės pusė švari, ar ant jos nėra keramikos ar magnio dulkių. Jei reikia, 

nuvalykite drėgna kempine, sumirkyta vandens ir rūgštinio valiklio tirpale. 

Klijams užtepti naudojamą glaistyklę reikia pasirinkti pagal pagrindo medžiagą. Klijams ant pagrindo užtepti 

Klijams ant plytelės klijuojamojo paviršiaus užtepti reikia naudoti glaistyklę su smulkesniais dantukais, kad

beveik 100% paviršiaus būtų padengta klijais. 
Rekomenduojame tepti klijus ant plytelės klijuojamojo paviršiaus glaistykle su 3mm kampuotais dantukais. Klijus reikia

tepti tiesiomis linijomis lygiagrečiai trumpajai plytelės kraštinei, kad glaistyklės išstumiamo oro atstumas būtų trumpesnis.

Klijus ant pagrindo rekomenduojama tepti glaistykle su nuožulniais 10mm dantukais, priklausomai nuo pagrindo

plokštumo. Glaistyklė su nuožulniais dantukais užverčia klijų keteras tarp griovelių vieną ant kitos. Toks domino efektas

padeda užpildyti tarpus ir sumažina oro patekimo į apatinį klijų sluoksnį grėsmę. 

Pirmiausia ant pagrindo užtepamas plonas sluoksnis klijų dulkėms pašalinti. Po to klijai tepami ant pagrindo tiesia linija

rekomenduojama naudoti dantytą glaistyklę su nuožulniais dantukais, kurie padės geriau paskirstyti klijus ant

pagrindo.

 

 
 

 

ta pačia kryptimi kaip ir ant klijuojamo plytelės paviršiaus. 

Glaistyklė su nuožulniais dantukais klijams ant pagrindo užtepti ir su kvadratiniais dantukais klijams ant plytelės užtepti

Kaip teisingai užtepti klijus



|  8

  

  

Klijus ant pagrindo ir plytelės reikia tepti ta pačia kryptimi

Tarpai tarp plytelių paskaičiuojami projektuojant. Tarpų dydį lemia pagrindo rūšis ir medžiaga, plytelių dydis ir rušis bei 

plytelių paskirtis (sienų ar grindų, vidaus ar išorės).

Visais atvejais rekomenduojamas mažiausias tarpas tarp dviejų plytelių yra 2 mm. Tarpo plotis didinimas pagal naudojimo 
paskirtį ir tikėtinus įtempius.

Prieš glaistymą reikia patikrinti, ar tarpai tarp plytelių yra švarūs. Jei tarpuose tarp plytelių yra klijų likučių, o stuksenant 

įspaudus plytelę į vietą klijų kiekis tarpe nepalieka bent ⅔ tarpo gylio glaistui, klijus iš tarpo reikia mechaniškai pašalinti

tarpų valymo peiliu ar gremžtuku.

Prieš glaistant plytelių tarpus reikia palaukti apie:

- 2–3 valandas, jei klijuojama greitai stingstančiais klijais;

- 24 valandas, jei klijuojama normaliai stingstančiais arba reaktyviais klijais.

Tarpus galima glaistyti cementiniais glaistais, tokiais kaip ULTRACOLOR PLUS, arba epoksidiniais glaistais, tokiais kaip 

KERAPOXY DESIGN ar KERAPOXY CQ:

ULTRACOLOR PLUS yra pagerintų eksploatacinių savybių greitai stingstantis ir džiūvantis, polimerais modifikuotas, 

nesikristalizuojantis ir nepaliekantis druskų išsūdų skiedinys, pagamintas naudojant vandenį atstumiančius priedus 

DropEffect® ir atsparumo pelėsiams priedus BioBlock®. Tai CG2WA klasei pagal EN 13888 standartą priskiriamas 

produktas. Jis turi GEV instituto išduotą EMICODE EC1 Plus sertifikatą (labai maža lakiųjų organinių junginių emisija).

Didelių matmenų plytelių tarpų

glaistymas
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KERAPOXY DESIGN yra dekoratyvinis dviejų komponentų rūgštims atsparus epoksidinis skiedinys, pagal EN 13888 

standartą priskiriamas RG klasei. Jis turi GEV instituto išduotą EMICODE EC1 R Plus sertifikatą (labai mažai lakiųjų 

organinių junginių emisija).

KERAPOXY CQ yra dviejų komponentų lengvai tepamas, rūgštims atsparus, labai lengvai nusivalantis epoksidinis 

skiedinys, pagal EN 13888 standartą priskiriamas RG klasei. Jame yra antibakterinių BioBlock® priedų. Modenos 

universitetas išdavė šiam produktui sertifikatą, patvirtinantį, kad pagal ISO 22196:2007 standartą tai yra apsauginis

glaistas, neleidžiantis augti ir daugintis bakterijoms. Produktas turi ir GEV instituto išduotą EMICODE EC1 R Plus 

sertifikatą (labai maža lakiųjų organinių junginių emisija).

Glaistas nuplaunamas šiurkščia kempine (pvz. Scotch-Brite) su nedideliu kiekiu vandens, o paskui     

 

– su celiuliozės 

Jei sienų ir grindų plytelių tarpai glaistomi ne su cementiniu, o su epoksidiniu glaistu,  jį reikia valyti dar drėgną ir 

kempine, saugant, kad iš tarpų nebūtų ištrintas glaistas. 

naudoti daugiau vandens, kad nuo plytelių nusiplautų visi epoksidinio glaisto likučiai. 

Plytelių tarpų glaistymas

ULTRACOLOR PLUS cementinis glaistymo mišinys
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Glaisto valymas su šiurkščia Scotch-Brite kempine ir plytelių nuvalymas su minkšta kempine 

Mapei glaistų yra įvairių spalvų, kurias galima pasirinkti iš spalvotų glaistų paletės. Spalvų įvairovė leidžia pasirinkti 

artimiausią plytelių spalvai glaisto spalvą, kad užglaistyti plytelių tarpai kuo mažiau matytųsi. Su šiais glaistais tarpai 

tarp plytelių nekrenta į akį ir netrukdo sienų ar grindų plytelėms išgauti marmuro ar medienos efekto. 

Siūlių sandarinimas

Klojant didelių matmenų plyteles, reikia padaryti kompensacines siūles, kad plytelės neatsiklijuotų dėl šiluminio  

plėtimosi / traukimosi. 

Taigi, klijuojant plyteles reikia paisyti pagrinde ir sienose padarytų kompensacinių siūlių. 

Kompensacines siūles reikia daryti tokio paties pločio kaip ir statinyje padarytos konstrukcinės siūlės. 

Kompensacinę siūlę reikia daryti ir tose vietose, kur susijungia iš skirtingų medžiagų padaryti paviršiai (pvz., gelžbetonis 

ir mūras).

Būtina padaryti perimetro siūles aplink laikančiosios konstrukcijos elementus: 

sienas, laiptus, kolonas ir kt.

Jei plytelės klojamos labai dideliame plote, reikia suformuoti 1 cm skiriamąją siūlę, padalinančią paviršių taip: 

a) ant pagrindo, kuris gali judėti ar lenktis, daromi maždaug kas 9-12 m2

b) ant stabilaus pagrindo siūles galima formuoti kas 16-25 m2;

c) Tarp plytelių ir sienų, kolonų, kraštų, kampų reikia palikti apie 5 mm tarpą.

;
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Paprastai siūles reikia sandarinti vadovaujantis toliau lentelėje pateiktais duomenimis:

Siūlės dydis

Grindų ir sienų plytelių kompensacinėms siūlėms sandarinti patalpose naudokite                        , o lauke klijuojamų plytelių MAPESIL AC

siūlių sandarinimui naudokite                        sienų plytelėms ir  MAPESIL LM  MAPESIL AC grindų plytelėms.

Ten, kur reikalingas didelis mechaninis stipris, sandarinimui reikia naudoti MAPEFLEX PU20, MAPEFLEX PU21, 

MAPEFLEX PU45 FT ir MAPEFLEX PU50 SL. 

must be used.

Perimetro siūlė užpildyta su MAPESIL AC

A - siūlės plotis B - siūlės gylis

nuo 0 iki 4 (mm) Padidinti siūlės plotį

nuo 5 iki 9 (mm) b = a

nuo 10 iki 20 (mm) b = 10 (mm)

nuo 21 iki 40 (mm) b = a/2 (mm)

daugiau nei 40 (mm) Sumažinti siūlės plotį

Hermetikas  

 

MAPEFOAM
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Įgyvendinti projektai

FERRARI ir MASERATI 

SALONAS,

JEDDAH, SAUDO ARABIJA

TUNELIS VALICO PERĖJOJE,

CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO), 

ITALIJA
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ZARA PARDUOTUVĖ, 

OSLAS, NORVEGIJA

Daugiau informacijos apie Mapei produktus ieškokite atitinkamuose Techninių duomenų lapuose, kuriuos rasite tinklalapyje 

www.mapei.it.

Išsamesnės informacijos, kurios nėra šioje instrukcijoje, teiraukitės MAPEI techninių paslaugų skyriuje.
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Tel. +370 655 50710

Tinklalapis: www.mapei.lt

El. paštas: vaclovas@velvemst.lt

IŠSKIRTINIS MAPEI PRODUKCIJOS
ATSTOVAS LIETUVOJE
UAB VELVE M.S.T.
Lakūnų g. 24A, LT-09108 Vilnius, Lietuva




