
Techninė informacija 071

Original Meldorfer®

Lengvos, rankų darbo mineralinės plokščiosios apdailos plytelės,
skirtos dekoratyvinei fasadų ir vidaus paviršių apdailai. Sukuria
natūralaus mūro, klinkerio vaizdą, galimi išskirtiniai dizaino
variantai

Produkto aprašymas

Dekoratyvinė paviršių danga naudojama Capatect fasadų šiltinimo sistemose kaip galutinė danga, taip
pat naudojama ir išskirtinei vidaus patalpų apdailai.

Paskirtis

■ Aukštos kokybės, rankų darbo plytelės, pagamintos iš natūralių mineralinių žaliavų
■ Plonos, kartu su klijuojamuoju skiediniu - tik 8 mm storio
■ Labai lengva danga
■ Ilgaamžės plytelės,  atsparios atmosferos veiksniams ir UV spinduliams
■ Difuziškos, gerai praleidžia vandens garus
■ Atsparios mechaninėms apkrovoms, įbrėžimams ir valymui

Savybės

Matmenys

Formatas Matmenys Produkto nr. Pakuotė Sąnaudos

Dünnformat (DF/
Formatas II) 240 x 52 071 3,0 m²/dėžė =192

vnt. 64 vnt./m²

Normalformat
(NF/Formatas III) 240 x 71 085 3,0 m2 /dėžė= 144

vnt. 48 vnt./m²

Multiformat (MF)
300 x 52,
300 x 71,
300 x 135

076 3,0 m2 /dėžė = 45 /
45 / 9 vnt.

individuliai,
priklauso nuo
formato

Sonderformat
(SF) 300 x 135 074 3,0 m2 dėžė = 74

vnt. 22 vnt./m²

Exklusives
Langformat (LF) 400 x 40 078 3,0 m2 /dėžė = 141

vnt. 47 vnt./m²

Großformat (GF) 600 x 300 072 3,0 m2 /dėžė= 18
vnt. 6 vnt./m2

Extra Langformat
(XLF) 740 x 52 070 3,0 m2 /dėžė= 60

vnt. 21 vnt./m²

Free Style

priklausomai nuo
pasirinktos
geometrinės
formos

099
individuliai,
priklauso nuo
formato

Plytelės storis: 4-6 mm

Tiekiami tipai
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Kampinis elementas su trumpąją ir ilgąja kraštinėmis

Formatas Matmenys Produkto nr. Pakuotė Sąnaudos

Dünnformat (DF/
Formatas II) 240 x 115 x 52 075 3,0 m/dėžė =48

vnt. 16 vnt./m

Normalformat
(NF/Formatas III) 240 x 115x 71 087 3,0 m/dėžė= 36

vnt. 12 vnt./m

Multiformat (MF) 240 x 115 x 52 /
71 / 135 077 3,0 m/dėžė = 12 /

12 / 9 vnt.

individuliai,
priklauso nuo
formato

Sonderformat
(SF) 240 x 115 x 135 097 3,0 m dėžė = 21

vnt. 7 vnt./m

Exklusives
Langformat (LF) 240 x 105 x 40 079 3,0 m2 /dėžė = 36

vnt. 20 vnt./m

Plytelės storis: 4-6 mm

Kampinis elementas su trumpąja kraštine ir 3/4 kraštine

Formatas Matmenys Produkto nr. Pakuotė Sąnaudos

Dünnformat (DF/
Formatas II) 175 x 115 x 52 073 3,0 m/dėžė =48

vnt. 16 vnt./m

Normalformat
(NF/Formatas III) 175 x 115 x 71 086 3,0 m/dėžė= 36

vnt. 12 vnt./m

Plytelės storis: 4-6 mm

Specialūs formatai, spalvos ir paviršiai - pagal specialų užsakymą.
Galimi nedideli matmenų nuokrypiai.
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Produkto linija Atspalvio pavadinimas Atspalviai Formatas

URBAN CLASSIC Altweiss – DF, NF

Juist* smėlio, pilko smėlio, gelotono smėlio  DF, NF

Sylt* geltona, oranžinė, geltonai oranžinė DF, NF

Antik* šviesus, tamsus DF, NF

Mecklenburg* šviesiai raudona, vidutinio raudonumo, tamsiai
raudona ir deginta

DF, NF

Hamburg* švesus, tamsus DF, NF

Dithmarschen - DF, NF

Rotbunt* šviesus, vidutinis, tamsus DF, NF

Lüneburg* šviesus, vidutinis, tamsus DF, NF

Oldenburg* šviesiai raudona, vidutinio raudonumo, tamsiai
raudona

DF, NF

Brandenburg* deginta DF, NF

Westerwald* pilka, pilkai rausva, pilkai žalsva NF

Stockholm – LF

Oslo* šviesus, tamsus LF

Sandstein* pilka**, geltona**, raudona** MF

Kopenhagen – LF

NEW DESIGN Kolding* pilka, geltona DF, NF, LF, XLF

Jever – DF, NF, LF, XLF

Stralsund – DF, NF, XLF

Helsinki* smėlio DF, NF, LF, XLF

Holstein* raudona, ruda, smėlio DF, NF, LF, XLF

Kiel* raudona, ruda, smėlio DF, NF, LF, XLF

Malmö* šveisiai ruda, smėlio DF, NF, LF, XLF

Steingrau* smėlio, pilka, tamsiai pilka SF

Bork – SF, GF, XLF

Betongrau – SF, GF

FREE STYLE Puzzle* šviesiai pilka, tamsiai pilka Įvairus formatas

Seamless Patterns* šviesaus smėlio, smėlio, tamsiai pilka

Schlüssel* šviesiai žaliai pilka, žaliai pilka, žalia

Würfel* šviesiai pilka, pilka

Vierecke* šviesiai raudona, raudona

Dreiecke* šviesiai mėlyna, mėlyna, tamsiai mėlyna

Tetres* smėlio, geltona, pilka

Quadratwelle* -

*Šių rūšių plytelės yra skirtingo intensyvumo atspalvių, todėl, prieš kolojant, siekiant išgauti natūralų spalvų žaismą, jas reikia
tarpusavyje permaišyti.  

** Kad spalvų žaismas būtų natūralus, šių rūšių plytelės užsakomos atskirai, prieš klojant jas reikia sumaišyti tarpusavyje.

Spalvos

Laikyti sausai, saugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.Laikymas

Svoris: apie 5 kg/m²Techniniai duomenys

■ Šilumos laidumas: 0,70 W/(m·K) pagal DIN 4108
■ Difuzijai ekvivalentiško oro
sluoksnio storis sdH2O:

< 0,14 m,  V2 (vidutinis) kategorija pagal DIN EN
ISO 7783, (Original Meldorfer skiedinyje Capatect
Meldorfer Ansatzmörtel 080 - apie 7 mm)

■ Gaisrinė laikysena: A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
■ Vandens pralaidumas w reikšmė:
Vandens pralaidumas w reikšmė

≤ 0,1 kg/(m2 h1/2 ) pagal DIN EN 1062-3
W3 (žemas) kategorija pagal DIN EN 15824

■ Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080
■ Capatect Meldorfer Fugenmörtel 081
■ Meldorfer Zahnkelle 098, dantyta glaistyklė
■ Meldorfer Winkelschere 098, plytelių pjaustymo žirklės

Papildomi produktai
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Dengimas

Siekiant apsaugoti fasadą nuo lietaus poveikio, džiūvimo metu pastolius apdengti pastolių tinkleliu.
Dėl natūralių užpildų, kurių yra plytelių sudėtyje, gali šiek tiek skirtis atskirų partijų plytelių atspalvis.
Todėl vienam objektui naudoti tos pačios partijos produktus. Visą reikiamą plytelių kiekį prieš klojant
sumaišyti tarpusavyje.

Įvadas

Sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos:
- Užbaigtas, sukietėjęs armavimo sluoksnis pagal pasirinktą techninį liudijimą.

Siekiant išvengti kalkių išsimušimo, cementu surištus pagrindus (taip pat mineraliniais armavimo
mišiniais padengtus paviršius) reikia gruntuoti Putzgrund 610.

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai:
- PII, PIII skiedinių grupės pagal DIN V 18550 ir kt.
- Betonas
- Apkrovą išlaikantys seni mineralinio tinko ir dažų sluoksniai
- Gipskartonio plokštės arba PIV+V skiedinių grupės apatinis vidaus tinkas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz. klojinių alyvą), skiedinio šiurkštus.

Pagrindo paruošimas

Klojimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne
aukštesnė kaip +30°C.
Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba
dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas, pastatų šiltinimas,
glaistymas ir dažymas esant aukštai ir žemai temperatūrai“.

Dengimo sąlygos

Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.Įrankių plovimas

Paruošiamieji darbai 
Kai kurių tipų atskirų Meldorfer plytelių atspalvio intensyvumas yra skirtingas. Norint sukurti tolygią
spalvų dermę, prieš klojant, visas plyteles reikia išimti iš pakuočių ir sumaišyti tarpusavyje. Tai svarbu,
norint išvengti vieno atspalvio koncentracijos, nes pakuotėse plytelės sudedamos sluoksniais pagal
atspalvius.

Klojimas ir siūlių užtaisymas

Klojamas paviršius tolygiai padalijamas aukščio žymomis (žymėjimo virvute):

Formatas Plytelės aukštis  Plytelių
juostų skaičius

Siūlių skaičius
 (12 mm)

Bendras darbo
ploto aukštis 

Dünnformat (DF) 52 mm 5 5 31,2 cm
Normalformat (NF) 71 mm 4 4 33,2 cm

Multiformat (MF) naudojami 3
formatai 3 3 29,4 cm

Sonderformat (SF) 135 mm 2 2 29,4 cm
Langformat (LF) 40 mm 6 6 29,4 cm
Großformat (GF) 300 mm 1 1 31,2 cm
Extra Langformat
(XLF) 52 mm 5 5 31,2 cm

Klijuojant būtina atsižvelgti į fiksuotas linijas (pvz., langų, durų sąramas, grindų paklotus ir pan.)- jos
yra atskaitos taškas, nuo kurio pradedamas dalinti paviršius. Būtina atsižvelgti į nežymius matmenų
netikslumus.

Klojimas
Apdailos plyteles Original Meldorfer rekomenduojama kloti nuo viršaus į apačią, pradedant nuo
kampinių plytelių.

Capatect Meldorfer Ansatzmörtel 080 skiedinį užtepti juostomis tarp aukščio žymių ir horizontaliai
prašukuoti Meldorfer Zahnkelle 098 dantytąja glaistykle (4x6 mm). Dengiant didelio formato (GF)
plyteles naudoti 6x6 mm dantytąją glaistyklę.

Meldorfer apdailos plytelę įspausti į skiedinį, pajudinant į šonus, kad neliktų tuštumėlių. Tepti tik tiek
klijuojamojo  skiedinio, kiek vieno etapo metu bus paklojama apdailos plytelių. Reikia atkreipti dėmesį į
tikslų ilgainių ir trumpainių klojimo paskirstymą.
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Klojant įvairaus formato „Sandstein” tipo plyteles, siekiant išgauti harmoningą paviršių, naudojama
individuali technika. Rekomenduojama  tarpusavyje derinti trijų atspalvių plyteles: pilkas, geltonas ir
raudonas.

Siūlės
Siūlių srityje skiedinį iš karto apdoroti 10 mm plokščiuoju teptuku, tolygiai padengiant apdailos plytelių
šoninius paviršius. Klijuojamojo skiedinio ir apdailos plytelių susijungimo vieta turi būti labai sandari,
kad po jomis nepatektų vanduo.

Siūles tarp apdailos plytelių galima papildomai užtaisyti sulig paviršiumi panaudojant skiedinį Capatect
Meldorfer Fugenmörtel 081. Tokiu atveju siūlių nereikia lyginti plokščiuoju teptuku, ant išdžiūvusio ir
sukietėjusio Meldorfer Ansatzmörtel 080 sulig paviršiumi užtepti Meldorfer Fugenmörtel 081 skiedinio
ir palikti džiūti. Šiek tiek pradžiūvusią perteklinę medžiagą nuvalyti šluotele ar šepečiu.

Nuorodos

Original Meldorfer – tai rankiniu būdu suformuotos plytelės, kurias klojant, reikia atsižvelgti į plytelių
atspalvių intensyvumo skirtumus ir matmenų dydžio toleranciją. Norint gauti natūralią spalvų dermę,
reikia tarpusavyje sumaišyti tos pačios rūšies plyteles, kad skirtingo intensyvumo atspalviai tolygiai
pasiskirstytų per visą plotą.
Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant
drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti pagalbinės medžiagos
nutekėjimo žymių, tai priklauso ir nuo plytelių atspalvio intensyvumo. Pagalbinės medžiagos yra tirpios
vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to
išdžiūvusios dangos kokybė nenukenčia.

Įvadas

Nedidelius atliekų kiekius sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Didesnius kiekius - pagal EAK
170904 (mišrios statybos ir griovimo atliekos).

Atliekų tvarkymas

Liudijimai:
Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras
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