
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EASY FIX 

Paruošti naudojimui plytelių klijai 
 

 

 tinka vidaus darbams tiek sausose, tiek drėgnose vietose 

 tinka keraminėms, akmens masės, porcelianinėms, 

mozaikinėms ir natūralaus akmens (nejautraus 

pigmentacijai) plytelėms iki 40x40 cm dydžio klijuoti 

 tinka vertikaliems paviršiams 

 ilgesnė atviroji klijavimo pauzė 

 spalva: natūraliai balta 

 

 

 

 

 

 

 
„Ceresit Easy Fix“ tinka keraminėms, mozaikinėms, akmens 
masės (“gres”) ir natūralaus akmens plytelėms (kurių spalva 
nekinta dėl pigmentacijos) klijuoti, kurių klijuojamos 

plokštumos profiliavimas  1mm.  Tinka klijuoti ant lygių 
vidaus patalpų sienų ir grindų. Taip pat galima naudoti 
standžioms PVC plytelėms, šilumos ir garso izoliacinėms 
plokštėms, taip pat klijuoti ant senų plytelių sluoksnio (vienas 
iš plytelių sluoksnių turi būti įgeriantis – iš keramikos ar molio) 
ir kt. Naudojami taip pat klijavimui ant betono, lengvojo 
betono, PII/PIII grupės skiedinių tinko, gipsinio tinko, gipso 
plokščių, gipso kartono plokščių (≤ 12,5 mm storio), 
pluoštinių gipso plokščių, medžio drožlių plokščių, medienos 
tašelių plokščių ir ant pluoštinio cemento plokščių. Netinka 
naudoti lauko sąlygomis ir ant didelę apkrovą patiriančių 
grindų.  

 
„Ceresit Easy Fix“ limpa prie visų standžių, apkrovą laikančių, 
švarių ir sausų paviršių, ant kurių nėra tokių medžiagų, dėl 
kurių klijai galėtų nesukibti. Nuo pagrindo pašalinkite bet 
kokią prastai besilaikančią dangą. Dažų sluoksnį (nekalkėtą, 
kuris gerai laikosi prikibęs) reikia kruopščiai pašiaušti ir 
nuvalyti nuo jo dulkes. Jei pagrindas yra iš akytojo betono, 
medžio drožlių plokščių (> 22 mm), medžio tašelių plokščių, 
pluoštinio cemento plokščių, gipsinio tinko, išlyginamojo 
mišinio, juodgrindžių, gipso kartono plokščių ar pluoštinių 
gipsinių plokščių, nugruntuokite jį Ceresit CT 17, CN 94 arba 
CT 19 gruntu. Palikite gruntą 2–3 val. pradžiūti.  

 

 

 

 
Prieš naudodami klijus gerai juos išmaišykite. Juos tepkite 
tam tinkama dantyta mente (maks. 8 mm). Klijus „Ceresit 
Easy Fix“ tepkite laikydamiesi plonasluoksnio metodo taip, 
kad klijais būtų padengta bent 65 proc. plytelės nugarėlės. 
Pirmiausia klijus tepkite mentelės lygiuoju kraštu, kad 
susidarytų kontaktinis sluoksnis, ir tik po to – dantytuoju. 
Įspausdami plytelę į klijų sluoksnį, atkreipkite dėmesį į 
džiūvimo plėvelės susidarymą. Dar šviežių, nesustingusių 
klijų perteklių nuplaukite vandeniu; sustingusiems klijams 
pašalinti naudokite dispersinių dažų nuėmiklį. Atsižvelgiant į 
pagrindą, siūles glaistyti galima praėjus 24–48 valandoms. 

 
„Ceresit Easy Fix“ atitinka eksploatavimo reikalavimus, 
numatytus standarte EN12004:2007+A1:2012 (Plytelių klijai. 
Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir 
žymėjimas) D2TE tipui, kai numatyta naudojimo paskirtis – 
įprasti vidaus sienų plytelių dispersiniai klijai, pasižymintys 
mažesniu nuslinkimu ir ilgesne atvirąja koregavimo pauze. 
„Easy Fix“ galima naudoti ir nuolat šaltose patalpose (pvz., 
šaldymo kamerose), jei jose temperatūra nenukrenta žemiau 
–30 °C. 
 
 
 
 
 
 

 

SAVYBĖS 

PANAUDOJIMAS 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
 

NAUDOJIMO BŪDAI 
 

DĖMESIO! 
 



 

Henkel Balti OÜ 

Sõbra 43 

50106 Tartu, Eesti 

Tel. (+372) 7305 800 

 

 
 

Pagrindas akrilo kopolimero emulsija 
su priedais 

Piltinis tankis: apytiksliai 1,6 kg/dm3 

Atviroji pauzė (pagal standartą EN 
12004): 

sukibimas  0,5 MPa 

Nuslinkimas (pagal EN 12004 
standartą): 

  0,5 mm 

Naudoti kai temperatūra: nuo +5 iki +25°C 

Siūles galima glaistyti: po 24–48 val 

Klijų tempiamasis stipris (pagal 
standartą EN 12004):  

 

Atsparumas temperatūrai:: nuo -30 C iki +70 C 

Atviroji pauzė: 30 min 

Šukų dantukų dydis, mm kg/m2 

3 2,0 

4 2.7 

6 3,4 

 
Galiojimo laikas: ne ilgiau kaip 24 mėnesiai nuo 
pagaminimo datos, laikant sausai, originaliose nepažeistose 
gamintojo pakuotėse, sandėliuojant ant padėklų +5 to +30 ° 
C. 

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

Be čia pateiktos informacijos svarbu yra laikytis ir atitinkamų įvairių 
organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų bei reglamentų, o 
taip pat atitinkamų statybos instituto (DIN) standartų. Pateiktos 
savybės pagrįstos praktine patirtimi ir tyrimais. Kitokios savybės ir 
galimi naudojimo būdai, negu nurodyti šiame techniniame lape, turi 
būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti 
duomenys nustatyti, esant + 23 °C aplinkos ir medžiagos 
temperatūrai bei 50 proc. santykiniam oro drėgnumui. Prašome 
atkreipti dėmesį į tai, kad kitokiomis sąlygomis medžiagos džiūvimas 
gali būti greitesnis arba lėtesnis.  
Čia pateikiama informacija, o ypač rekomendacijos dėl produkto 
tvarkymo ir naudojimo, yra pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 
Kadangi medžiagos ir sąlygos gali skirtis kiekvieną kartą naudojant ir 
todėl joms negalime turėti įtakos, mes rekomenduojame kiekvienu 
atveju atlikti savarankiškus bandymus ir patikrinti mūsų gaminių 
tinkamumą naudojimo paskirčiai. Mes negalime prisiimti teisinės 
atsakomybės šio techninio aprašymo arba žodžiu duoto patarimo 
pagrindu, nebent iš mūsų pusės yra nustatomas tyčinis 
nusižengimas ar didelis aplaidumas. Išleidus šį techninį aprašymą, 
visi ankstesni su šiuo produktu susiję leidimai netenka galios. 

 
CE atitikties ženklinimo kopija: 
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EN 12004:2007+A1:2012 – D2TE 
Mažu nuslinkimu ir ilga koregavimo pauze pasižymintys dispersiniai 

vidaus sienų plytelių klijai 

Klijavimo stipris 

Galutinis sukibimas _ 1 N/mm² 

Klijavimo stiprio patvarumas 

Sukibimo stipris po sendinimo kaitinant: _ 1 N/mm² 

Sukibimas mirkant vandenyje: _ 0,5 N/mm² 

Sukibimas po terminio apdorojimo: _ 1 N/mm² 

Koregavimo laikas (po 30 min): _ 0,5 N/mm² 

Nuslinkimas: _ 0,5 mm 

Atsparumas ugniai:: F 

Pavojingų cheminių medžiagų 
išsiskyrimas: 

MSDS* 

*MSDS (Material Safety Data Sheet) - žr. SDL 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 


