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RPP-FIX Polistireno klijai

[Lithuanian]: Installation guide

Poliuretano klijai su aplikatoriumi-pistoletu, skirti klijuoti plokštėms AQUA EPS ir
EPS šiltinant fasadus ir pamatus.

Informacija apie gaminį

Naudojimas
•	 Polistireno  plokščių  (EPS)  klijavimui  prie  fa

sadų
•	 Ekstruduoto  polistireno  plokščių  (XPS)  klijavi

mui ant pamatų
•	 Polistireno  kesonų  klijavimui
•	 Sieninių  plokščių,  banguotos  skardos,  čerpių  ir

pan. klijavimui  bei izoliavimui
•	 Tinka  polistireno  plokštėms  tvirtinti  pastatų

termoizoliacijoje  naudojant  ETICS  sistemą  su
mechaniniais  tvirtinimo  elementais

•	 Plyšių  šiluminėje  izoliacijoje  užpildymas  šilti
nant pastatus

•	 Įvairių  tipų  izoliacinėms  plokštėms  tvirtinti

Savybės ir privalumai
•	 Smeiges  galima  įtaisyti  praėjus  vos dviem  va

landoms  po įrengimo.
•	 Vienas  gaminys  fasadų  (EPS)  ir pamatų  (XPS)

šiltinimui.
•	 Labai  našus,  su viena  skardine  galima  apšiltinti

apie  8 m2 fasado  ir apie  12 m2 pamatų.
•	 Šiltinant  pamatus  galima  įrengti  -5 °C tempe

ratūroje.
•	 Lengva  gabenti,  atliekant  darbus  nereikia  van

dens ir elektros.
•	 Gaminiui  būdingas  didelis  mechaninis  atsparu

mas ir puikus  sukibimas  su standartinėmis
konstrukcinėmis  medžiagomis

Pagrindo medžiaga
Sertifikuotas naudoti:

Taip pat tinka naudoti:
•	 [Lithuanian]:  Gypsum  Fibreboards
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 Medienos  plokštė
•	 Mineralinės  vatos  plokštė



[Lithuanian]: Foams, Sealants & Adhesives

www.rawlplug.com 2

1.	Apsimaukite  apsaugines  pirštines.  Nuo pagrindo  turi  būti  nuvalytos  dulkės,  purvas,  kalkės,  riebalai.  Jeigu  sienos  pavi
ršius  užterštas,  jį  reikia  užgruntuoti.

2.	Prieš  klijuojant  polistireno  plokštes  turi  būti  įrengtas  pradinis  griovelis
3.	Optimali  skardinės  temperatūra  yra  +20 °C. Naudojimo  temperatūra  – nuo +5 °C iki  +30 °C. Prisukite  prie  skardinės  pi

stoletą.  Kai  naudojate,  skardinę  laikykite  apverstą.
4.	Jeigu  ant šiltinamų  klijuojamos  polistireno  plokštės,  „Styrofix“  reikia  užtepti  maždaug  3 cm skersmens  juostelėmis

ant polistireno  plokštės  palei  jos apvadą,  maždaug  2 cm nuo jos krašto,  ir viena  juosta  išilgai  plokštės  vidurio.
5.	Klijuodami  polistireninį  putplastį  (XPS)  ant pagrindo,  naudokite  4 vertikalias  „Styrofix“  juosteles  (apie  3 cm pločio)

tarp  juostelių  išlaikydami  vienodus  20–30 cm tarpus.  Užtikrinkite  3 cm atstumą  nuo plokštės  krašto  (jei  plokštės  pla
tesnės  negu 100 cm, reikia  naudoti  daugiau  juostelių).

6.	Užtepus  „Styrofix“  ant plokštės  reikia  palaukti  3–4 minutes  ir tada  prispausti  plokštę  prie  fasado  ar pamatų.
7.	Ties  sąramomis  ir kampuose  paremkite  plokštes  (apie  10–15 min.),  kol  sukibimas  sutvirtės.  Po 2 val.  plokštes  reikia

nupoliruoti  švitriniu  popieriumi  ir papildomai  pritvirtinti  specialiomis  mechaninėmis  jungiamosiomis  detalėmis.  Užpil
dykite  plyšius  tarp  plokščių  naudodami  „Styrofix“.  Klijams  visiškai  išdžiūvus,  jų perteklių  reikia  pašalinti  mechaniškai
(pvz.,  peiliu).

8.	Nuėmus  pistoletą  nuo skardinės  reikia  išvalyti  purkštuką  ir pistoletą  (iš  išorės  ir iš vidaus)  su valytuvu.

Techniniai duomenys
Parametras Vertė Metodai

Naudojimo  temperatūra [°C] -5 ÷ +30

Skardinės  temperatūra [°C] 20

Padengimas  klijais []
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Spalva - [Lithuanian]:  Light  yellow

Koregavimo  laikas [min] 10

Plėvelės  susidarymo  laikas [min] 5 - 12 25°C, RH 50%

Parengiamojo  apdorojimo  laikas [min] 40 - 60 20°C, RH 90%

Darbo  laikas [h] 2

Visas  kietėjimo  laikas [h] 24

Gniuždomasis  stipris [kPa] ≥ 40 PN-EN  826:1998

Sausos  medžiagos  tankis [kg/m 6] [Lithuanian]:  13÷17

Matmenų  stabilumas [%] 1 - 2 40°C, RH 95%, [Lithuanian]:  24 hrs

Preparatų  tirpumas - Acetonas,  prieš  sustingstant [Lithuanian]:  Cleaner  RPC-0500

Atsparumo  ugniai  klasė - B3 DIN 4102

Sukibimas  su bitumu  padengtu  pagrindu [kPa] ≥ 150
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Techniniai duomenys
Parametras Vertė Metodai

Tempiamasis  stipris - ≥ 100 PN-EN  1607:1999

Šiluminis  atsparumas  (sukietėjus) [°C] -50 ÷ +90

Vandens  absorbcija  po 24 val. [] 1 PN-EN  1609:1999

Šiluminis  laidumas [W/mK] [Lithuanian]:  0,036

Tūris [ml] 750

Parametras Vertė

Tinkamumas  naudoti [mėnesį] 12

Sandėliavimo  sąlygos -

stati  padėtis  talpykloje,  kuri  nebuvo  atidaryta

laikymo  temperatūra:  nuo +5 °C iki  +35 °C (rekomenduojama  kambario  temperatūra)

sausoje,  vėsioje  ir gerai  vėdinamoje  vietoje,  atokiau  nuo tiesioginių  saulės  spindulių
ir kitų  šilumos  bei degimo šaltinių

laikant  gaminį  kitokiomis  sąlygomis,  negu rekomenduojama,  naudojimo  trukmė  gali
sumažėti  net 3 mėnesiais

Logistikos duomenys

Gaminys Spalva Tūris [ml]

Kiekis (vnt.) Svoris (kg)
Brūkšninis ko

dasVienetinė pa
kuotė

Sudėtinė pa
kuotė

Padėklas
Vienetinė pa

kuotė
Sudėtinė pa

kuotė
Padėklas

RPP-FIX
[Lithuanian]:
Light  yellow

750 12 12 672 11.0 11.0 644.5 5906675251417


