
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UltraPox Color 
Dvikomponentis cheminėms medžiagoms atsparus epoksidinis glaistas siūlėms glaistyti ir 
plytelėms klijuoti 

 

 
 

CE 79 

 

 

 nuo 2 iki 6 mm siūlėms 

 puikios darbinės savybės 

 atsparus cheminių medžiagų poveikiui 

 nelaidus vandeniui 

 tinka šildomosioms grindims 

 lengva naudoti 

 sudėtyje nėra tirpiklių 

 

 

 
Ceresit CE 79 UltraPox Color naudojamas keraminėms, 
akmens masės, gamtinio akmens (įskaitant marmurą) 
plytelėms, stiklo mozaikai ir pan. glaistyti. Taip pat gali būti 
naudojamas dekoratyvinėms spalvotoms siūlėms glaistyti. 
Gali būti naudojamas keraminėms ir akmens  plytelėms bei 
elementams, klinkerio plytelėms, rūgštims atsparioms 
plytoms arba medžio mozaikai ar drožlių plokštėms klijuoti. 
CE 79 UltraPox Color yra atsparus riebalų, vyno, sulčių, 
padažų dėmėms ir pan. 
Ypač patariama glaistą naudoti nuolat drėgnose ir cheminių 
medžiagų veikiamose vietose, pvz., automobilių plovyklose, 
akumuliatorinėse, gydomosiose voniose, pirtyse, maitinimo 
įstaigų virtuvėse, pieninėse, alaus daryklose, silosinėse, 
inventoriaus pastatuose ir laboratorijose, o taip pat 
virtuvėse, voniose, dušuose,  SPA centruose, baseinuose, 
garažuose, skalbyklose ir ant šildomųjų grindų. Ši 
medžiaga taip pat gali būti naudojama ant metalinių 
pagrindų (neveikiamų korozijos arba padengtų epoksidine 
danga nuo korozijos, su ugnimi džiovinto kvarcinio smėlio 
priedu); betoninių pagrindų (daugiau kaip 3 mėnesiai, 

drėgnumas  4%); ant cementinio tinko ir monolitinių  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pagrindų (daugiau kaip 28 dienos, drėgnumas  4%); ant 

fibrocementinių ir drožlių plokščių (kurių storis  22 mm) 
arba ant esamų keraminių ir akmens plytelių.    

 

 
CE 79 sukimba su tvirtais, stabiliais, švariais ir sausais 
pagrindais, nuo kurių pašalintos sukibimą mažinančios 
medžiagos. Esamus nešvarumus, dangas ir sukibimui 
trukdančias medžiagas reikia kruopščiai nuvalyti. Prieš 
glaistant siūles, klijuojamasis mišinys turi būti pakankamai 
sukietėjęs ir išdžiuvęs, o nuo plytelių briaunų nuvalyti 
mišinio ar senų siūlių likučiai. Iš anksto patikrinti, ar mišinys 
negrįžtamai neištepa plytelių paviršiaus.  
 

 
CE 79 pakuotėje yra du komponentai.  
Kietiklį (B komponentą) reikia supilti į pagrindinę medžiagą 
(A komponentą) ir maišyti lėtų apsukų gręžtuvu su maišikliu 
(maždaug 400 apsukų per minutę), kol gausis vienalytė 
masė be grumstų. A ir B komponentų maišymo santykis yra 
10:1.  
- Siūlių glaistymas: 
Guminiu glaistikliu arba mentele glaitą įterpti į vietas tarp 
plytelių. Medžiagos perteklių surinkti. Medžiagos perteklių 
reikia pašalinti iškart po medžiagos užtepimo,  surinkti jį 
mentele, bet braukiant tik įstrižai plytelių siūlių linijoms. 
- Plytelių ir akmens klijavimas: 
CE 79  – tai plonasluoksnis mišinys, todėl medžiaga ant 
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pagrindo turi būti tepama dantyta mentele. Mentelės 
dantukų dydis parenkamas pagal plytelių dydį.  
Medžiagos tinkamumo naudoti laikas, kaip ir plytelių 
padėties koregavimo laikas, yra maždaug 90 minučių, 
darbus atliekant kambario temperatūroje, kai naudojamo 
indo temperatūra yra +18 °C. 
- Valymas: 
Medžiagos perteklius nuo plytelių paviršių nuvalomas 
naudojant švarią kempinėlę (nenaudoti šiurkščių kempinių) 
ir nedidelį kiekį vandens. Apskritais judesiais emulsuoti 
medžiagą ir pašalinti jos likučius. Po to nuvalyti likučius 
švaria kempinėle, naudoti labai nedaug vandens. 
Kempinėlė turi būti dažnai skalaujama švariame vandenyje. 
Maždaug po 3 valandų, bet ne ilgiau kaip po 6 valandų, 
minkšta kempinėle nuo plytelių paviršiaus reikia pašalinti 
susidariusią plėvelę.  
Įrankius ir suteptas vietas nuvalyti šiltu vandeniu ir šepečiu 
iki medžiagai pradedant kietėti. Labai sukietėjusi medžiaga 
gali būti pašalinta tik mechaniniu būdu.  
Atlikus plytelių paviršiaus glaistymo darbus, vaikščioti ant jų 
galima ne anksčiau kaip po 24 valandų. 
 CE 79 galutinis cheminis ir mechaninis atsparumas 
pasiekiamas po 7 dienų. 
 

 
Darbai turi būti atliekami, kai oro ir pagrindo temperatūra 
yra nuo +10° iki +25 °C.  Visi pateikti duomenys galioja 
esant +20 °C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgniui. 
Esant kitokioms sąlygoms, medžiagos savybės gali kisti. 
CE 79 sudėtyje yra kenksmingų sveikatai medžiagų. 
Nesukietėjusi derva gali sukelti alerginę reakciją. Suteptas 
vietas nuvalyti vandeniu. Dėvėti apsaugines pirštines ir 
akinius. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į 
gydytoją. Patalpose užtikrinti tinkamą vėdinimą. Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 

 
kibirėliai po 5 kg 

 

 
Cheminė sudėtis:       epoksidinė derva su        mineraliniais 
užpildais ir priedais 
_____________________________________________________ 
Spalva:                   balkšva 
_____________________________________________________ 
Šviežio mišinio tankis:                                            1,6 kg/dm³ 
_____________________________________________________ 
Maišymo proporcijos:          10 A komponento svorio dalių ir  
                                          1 B komponento svorio dalis 
_____________________________________________________ 
Tinkamumo naudoti laikas:                   maždaug 90 minučių 
_____________________________________________________ 

Naudoti, kai temperatūra:                    nuo + 10 iki + 25 C 
_____________________________________________________ 
Atviroji pauzė:                                      maždaug 90 minučių 
Atviroji pauzė pagal DIN EN 1346:                       > 2 N/mm2 
_____________________________________________________ 
Atviroji pauzė pgl EN 12004+A1 standartą:      
                 ≥ 0,5 N/mm2 praėjus ne mažiau negu 20 min. 
_____________________________________________________ 
Nuotėkis pgl. EN 12004+A1 standartą:                    ≤ 0,5 mm 
_____________________________________________________ 
Cheminis atsparumas:   

   po 7 dienų pagal cheminio atsparumo lentelę  
_____________________________________________________ 
Leidžiama eksploatuoti:             nuo -30° iki +100 °C temperatūroje 
_____________________________________________________ 
Atsparumas pgl. EN 12004+A1 standartą: 

                   – sukibimas po panardinimo į vandenį: ≥2 N/mm2 
                                 – sukibimas po terminio sendinimo: ≥2 N/mm2 
_____________________________________________________ 
Tempiamasis stipris:                                        ≥ 2,2 N/mm2  
_____________________________________________________ 
Atsparumas šlyčiai pagal DIN EN 12003:             ≥ 2 N/mm2  
_____________________________________________________ 
Atsakas į ugnį:                                      E klasė 
_____________________________________________________ 
Pavojingos medžiagos:          žr. Saugos domenų lapą     
_____________________________________________________ 
Orientacinis sunaudojimas (glaistymas):  

Plytelės  
dydis  
(cm) 

Plytelės  
storis  
(mm) 

Siūlių plotis 
(mm) 

Sunaudojimas 
(kg/m2) 

5/5 5 4 1,3 

10/10 8 4 1,0 

15/15 6 6 0,8 

10/20 6 6 0,9 

10/20 10 8 1,9 

20/20 10 8 1,3 

 
Sunaudojimas mišinį naudojant kaip plytelių klijus: 

Šukų dantukų dydis  
(mm) 

Sunaudojimas 
 (kg/m2) 

3 mm 1,9 

4 mm 2,2 

6 mm 2,8 

8 mm 3,4 

_____________________________________________________ 
Sandėliavimas: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo da 

tos, sandėliuojant ant padėklų 
sausomis sąlygomis, originaliose, 
nepažeistose pakuotėse, 

aukštesnėje kaip +10 C 
temperatūroje.   

_____________________________________________________ 
Gaminys atitinka standartą EN 12004. 

 
Visa techninė informacija teikiama telefonais: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis 

 

Be šiame techninių duomenų lape pateiktos informacijos, reikia 

laikytis prekybos taisyklių, prekybos institucijų ir asociacijų 

rekomendacijų, taikytinų valstybinių ir Europos standartų, 

patvirtinimo dokumentų, darbuotojų sveikatos ir saugos (OHS) 

nuostatų ir pan. Pirmiau pateiktos techninės savybės ir 

charakteristikos nustatytos remiantis praktine patirtimi ir atliktais 

eksperimentiniais tyrimais. Visos medžiagų savybės ir galimi 

naudojimo būdai, nenurodyti šiame techninių duomenų lape, turi 

būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti 

duomenys įvertinti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos 

temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Kitomis aplinkos 

sąlygomis medžiagos parametrai gali skirtis.  

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija, ypač 

produktų naudojimo rekomendacijos, taikymo sąlygos ir 

naudojimo sritys, paremtos mūsų profesine patirtimi. Šiame 

techninių duomenų lape nurodytos medžiagos naudojimo sritys ir 

darbų atlikimo metodikos, tačiau ši informacija negali pakeisti 

rangovo profesinės patirties. Gamintojas užtikrina produkto 

kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimui ir naudojimo sąlygoms. 

Kadangi produkto naudojimo sąlygos gali skirtis, esant abejonių 

naudotojams rekomenduojama atlikti bandymus patiems. 

Neprisiimame teisinės atsakomybės už pirmiau pateiktą 

informaciją ar bet kokią suteiktą žodinę konsultaciją, išskyrus 

mūsų didelį neatsargumą ar tyčinį nusižengimą. Šis techninių 

duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes šio produkto techninių 

duomenų lapo versijas. 

DĖMESIO 

PAKUOTĖS 

TECHNINIAI DUOMENYS 


