Plokšciosios
ˇ
apdailos plyteles
„Meldorfer® Flachverblender“
Šiltintų fasadų mūro vaizdo apdaila

˛
Pazink
ˇ
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Įvadas

Meldorfer® Flachverblender

„Meldorfer® Flachverblender“:
aukštos kokybės fasadų apdaila –
ilgaamžė, išraiškinga, unikali
Jau daugiau nei 30 metų naudojamos plokščiosios
apdailos plytelės „Meldorfer Flachverblender“ yra
tapusios stilingos ir išraiškingos apdailos simboliu.
Rankų darbo, iš itin kokybiškų žaliavų pagamintos
apdailos plytelės, sukuriančios natūralų tradicinio
klinkerio vaizdą, pasižymi universaliomis pritaikymo
galimybėmis – nuo vidaus apdailos akcentų iki šiltintų
fasadų galutinės dangos. Medžiaga yra ilgaamžė,
dėl to ją mielai renkasi socialiai atsakingi, aplinka
besirūpinantys statytojai.
Rankų darbo kokybė – „Pagaminta Vokietijoje“
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės yra gaminamos
rankomis, todėl kiekviena plytelė yra unikalios spalvų
žaismės. Meldorfo miestelyje įsikūrusioje gamykloje įrengta
moderniausia automatinė technika, tačiau iki šiol labiausiai
vertinamos įgudusios patyrusių darbuotojų rankos. Aukšti
gamybos standartai ir griežta produkcijos kontrolė garantuoja
puikią kokybę „Pagaminta Vokietijoje“.
Panaudojimo galimybės – nuo šiltinimo sistemų
iki vidaus sienų apdailos
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės yra
universalios – jos gali būti naudojamos individualiems
namams ir ištisiems gyvenamųjų namų kvartalams,
pramonės pastatams ir architektūros paminklų restauracijai.
„Meldorfer Flachverblender“ padeda išspręsti sudėtingiausias
šiltinamų pastatų fasadų apdailos problemas: tiek naujos
statybos, tiek ir renovuojamų senų pastatų, kai klinkerio
optika yra neatsiejama architektūrinio projekto dalis.

„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės daugiausia
naudojamos fasadų apdailai, ypač kaip energetiškai efektyvių
sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų galutinė danga (žr. 4 ir
5 p.). Tačiau šios apdailos plytelės puikiai tinka ir vidaus
apdailai – kaip akcentas, dalinė sienų apdaila ar kaip stilinga
tapetų, tinko arba kitų tradicinių sienų dangų alternatyva.
Ilgaamžiška, tvirta, ekonomiška
Pastatų fasadams keliama daug reikalavimų, ypač svarbu,
kad fasadai būtų atsparūs aplinkos poveikiui ir ilgaamžiai.
Vėjas, krituliai, temperatūros pokyčiai, kiti aplinkos veiksniai,
mechaninės apkrovos, taip pat ir žmogaus veikla daro įtaką
pastatų fasadams. „Meldorfer Flachverblender“ pasižymi
ypatingu patvarumu: medžiaga yra tvirta, atspari smūgiams
ir lengvai valoma. Apdailos plytelėmis padengtų paviršių
priežiūros intervalai yra išties ilgi, o priežiūros sąnaudos
nedidelės, todėl „Meldorfer Flachverblender“ danga
atsiperka – tai yra ekonominis šios dangos pliusas.
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės tinka didelių
apkrovų veikiamoms išorės bei vidaus zonoms: cokoliams,
erdvėms prie įėjimo, koridoriams ir pan.
„Meldorfer Flachverblender“
Originalios „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės
atrodo kaip klinkerio plytos, tačiau „Meldorfer“ plytelės yra
plonos (4–6 mm), plokščios ir kartu itin tvirtos. Šios plytelės
yra lengvos, todėl jos paprasčiausiai klijuojamos prie turimo
pagrindo. Plytelės puikiai tinka kaip galutinė sudėtinių fasadų
šiltinimo sistemų danga. Gali būti gaminamos individualios
faktūros, spalvos ir formato apdailos plytelės.

Sertifikuotos fasadų šiltinimo sistemos „Capatect“, kuriose galutinis sluoksnis dengiamas sistema:
- plokščiosios apdailos plytelės „Meldorfer Flachverblender“
- specialūs klijai „Meldorfer Ansatzmörtel“ (plytelių klijavimui ir siūlių užpildymui)
Sertifikuota fasadų
šiltinimo sistema

Termoizoliacinė
medžiaga

Atsparumas smūginei
apkrovai pagal
ETAG 004-5.1.3.3

Degumas
pagal
EN13501-1

ETA 12/0575

„Capatect“ šiltinimo sistema A su mineraliniu armavimo sluoksniu
„Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 M“

Mineralinė vata

I kategorija

A2-s1, d0

ETA 12/0383

„Capatect“ šiltinimo sistema B su mineraliniu armavimo sluoksniu
„Capatect Klebe-und Armierungsmasse 186 M“

EPS plokštė

I kategorija

B-s2, d0

ETA 13/0289

„Capatect“ šiltinimo sistema B su dispersiniu armavimo sluoksniu
„Longlife Spachtel“

EPS plokštė

I kategorija

B-s2, d0
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Ypatingos spalvos

Meldorfer® Flachverblender

Individuali šiltintų fasadų apdaila

„Meldorfer® Flachverblender“ apdailos plytelės
ir sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos
Ypatingos spalvos
Juodos ir baltos spalvų marmuro
efekto „Schwarz-weiß marmoriert“

Raudonai melsvos, banguoto
atspalvio „Rot-bläulich geflammt“

Didelis „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelių
asortimentas padės įgyvendinti įmantriausią fasado
apdailos projektą, o derindami šią dangą su fasado
šiltinimo sistema pasieksite aukštą energetinį
efektyvumą.
Dangų įvairovė
Plytelės yra 13 atspalvių, dviejų skirtingų formatų, taip pat
galima pasirinkti ir norimą skiedinio atspalvį. Ši įvairovė leidžia
kurti pačius įvairiausius apdailos projektus: nuo tradicinio,
atspindinčio autentišką senosios architektūros stilių, iki
modernaus individualaus dizaino.
Nepriklausomai nuo to, ar rinksitės standartinę spalvą,
ar pagal užsakymą sukurtą ypatingą atspalvį, aukšta
„Meldorfer“ kokybė visada garantuoja natūralų vaizdą ir
efektingą spalvų žaismę.

Margos, banguoto atspalvio, degintos
„Bunt geflammt mit Brand“

Antracito (siauro formato)
„Anthrazit, schmales Format“

Su „Meldorfer“ apdaila seni fasadai vėl tampa unikalūs ir
spinduliuoja kokybę. Šios apdailos plytelės yra universalios,
jos puikiai tinka naujos statybos ir seniems fasadams, taip
pat jomis galima padengti pasirinktą fasado dalį ir taip sukurti
unikalų dizainą. Kampų ir briaunų zonose naudojamos
kampinės plytelės „Meldorfer Eckverblender“ visam pastatui
suteikia vienalytį masyvaus mūro vaizdą.

Naudojant „Meldorfer Flachverblender“ plyteles labai
paprastai galima sukurti natūralų klinkerio vaizdą. Plytelės
sveria tik 4,5 – 6 kg/m2 (tokį mažą svorį lemia medžiagos
sudėtis ir nedidelis storis). Todėl jos gali būti klijuojamos kaip
galutinė danga tiesiai ant armuotos izoliacinės plokštės –
be papildomų tvirtinimų. „Meldorfer Flachverblender“
apdailos plytelės yra puiki įprastinės sudėtinės šiltinimo
sistemos galutinės dangos – tinko – alternatyva. „Meldorfer
Flachverblender“ apdailos plytelės labai tinka pastatams
vietovėse, kur klinkeris yra neatskiriama kraštovaizdžio dalis.
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelėmis efektyviai
apšiltinti fasadai išsaugos autentišką mūro vaizdą.
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Margos, banguoto atspalvio su protrūkiais „Bunt geflammt mit Ausbrüchen“

2
1. Siena (sena arba naujos statybos)
2. Klijai (priklausomai nuo pagrindo savybių ir
šalies teisės reikalavimų, gali būti reikalaujama
papildomai tvirtinti smeigėmis ir (arba) profiliais)

Geltonai oranžinės, banguoto
atspalvio „Gelb-orange geflammt“

Energetinis naudingumas
Statant ar renovuojant ypatingas dėmesys skiriamas pastato
energetiniam efektyvumui. 75 proc. privačiame name
suvartojamos energijos paprastai sudaro šildymo energija.
Todėl, įgyvendinant energijos taupymą reglamentuojančius
teisės aktus, taip pat siekiant sutaupyti, būtinos investicijos,
susijusios su pastatų šiltinimu. Apšiltintas fasadas padeda
sutaupyti 40 proc. ir daugiau šildymo išlaidų.
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3. Fasadinė termoizoliacinė plokštė
4. Armavimo sluoksnis
5. „Meldorfer Ansatzmörtel 080“ klijai
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6. „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelė
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Meldorfer® Flachverblender

Brėžiniai

„Meldorfer“ brėžiniai
Išsikišusių aptaiso juostų formavimas
Profilis iš „Capapor-Leichtbaustoff“, priklijuotas ir pritvirtintas „CapaporSchraubdübel“ įsukamosiomis smeigėmis
Fasadinė izoliacinė plokštė
Armavimo sluoksnis
„Meldorfer Ansatzmörtel 080“ klijai
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelė

Siūlių užtaisymas
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės detalė

Kampo formavimas (su mūro grioveliu) sukabinant
Fasadinė izoliacinė plokštė
su sienos apsaugine plokšte

Armavimo sluoksnis
Siūlių užtaisymas

„Meldorfer Ansatzmörtel 080“ klijai
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelė
„Capapor“ detalė
„Capapor-Schraubdübel“ įsukamoji smeigė

Didelio nuolydžio palangė su klinkerio išorine palange

Dengiamasis profilis
Elastinė galutinė danga
Klinkerio išorinė palangė – 18 mm
„Capatect-Ceratherm Ansatzmörtel“ skiedinys
Bituminė hidroizoliacija
Armavimo sluoksnis
Išlyginamasis sluoksnis – 15° nuolydžiui (naudoti šabloną)
Išklijuoti EPS izoliaciniais pleištais, priklausomai nuo turimo ploto.

Pašalinti seną išorinę palangę. Jei ji paliekama,
priekinį kraštą atskirti sulig paviršiumi.
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Objektai

Meldorfer® Flachverblender

Pavyzdinis namas Vokietijos šiaurėje:
įspūdinga klinkerio optika, darniai integruota į kraštovaizdį.

Meldorfer® Flachverblender

Objektai

Šiaurės Vokietijai
būdinga architektūra
Autentiška ir stilinga
Objektas: individualus namas Kaakse, Šlėzvigo-Holšteino žemėje
Projektavimas, įgyvendinimas: Fa. Rath GmbH, Hohenaspe
Spalva: specialus atspalvis 1704/1
Šiaurietiškas polėkis su geros savijautos garantija: naujas individualus namas
Kaakse, Šlėzvigo-Holšteino žemėje, puikiai dera su kraštovaizdžiu ir vietovės
architektūriniu stiliumi, nuo seno garsėjančiu tradiciniu klinkerio vaizdu.
Svetingą individualų namą nuo nepalankiausių oro sąlygų patikimai saugo
patvarios „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės. Fasado šiltinimo
sistemos ir galutinės dangos – apdailos plytelių – derinys sumažina energijos
sąnaudas ir šildymo išlaidas. Akmeninės tvoros (sienelės) spalvingumas dera
prie individualiai pasirinkto mūro atspalvio – tai gražus šiaurės Vokietijai būdingo
stiliaus ansamblis.

„Meldorfer Flachverblender“ plokščiosios apdailos plytelės
Mineralinių sudedamųjų dalių kiekis: ~ 90%
Storis: 4 – 6 mm
Svoris: apie 4,5 – 6 kg/m²
Fasadų šiltinimo sistema, kur galutinė danga „Meldorfer Flachverblender“ plytelės,
priklijuotos „Meldorfer Ansatzmörtel“ klijais
Becementė klijų sudėtis
Sistemos klijų „Meldorfer Ansatzmörtel“ sąnaudos: ~ 2,5 - 3 kg/m²
Darbo trukmė / m² (įskaitant siūlių sandarinimą): 50 – 60 min.
Nereikalingas smeigiavimas per armavimo tinklelį
Užtenka 165 g/m² svorio armavimo tinklelio „CT GEWEBE 650“
Jokių šilumos nuostolių su savisriege smeige (Helix)
Fasadų šiltinimo sistemos, kur galutinė danga
„Meldorfer Flachverblender“ plokščiosios apdailos plytelės,
priklijuotos „Meldorfer Ansatzmörtel“ klijais, privalumai
Atsparumas smūgiams: I kategorija EPS/MW
Gniuždymo koeficientas: EPS - užtenka 70
Vandens garų pralaidumas sd: 0,9 – 1,3
Sistemos vandens įgertis po 24 val.: < 0,5 kg/m²
(mažesnė nei silikatinių dangų ar smulkiagrūdžio polimerinio tinko)
Gaisrinė sauga: MW - A2-s1, d0, EPS - B-s2, d0
Lengva sistema (ypač pasiteisina, kai šiltinimo medžiagos storis 25 - 40 cm)
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Meldorfer® Flachverblender

Objektai
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Apšiltintas namas su
plokščiųjų plytelių apdaila
Energetiškai efektyvus fasadas ir
išraiškingas mūro vaizdo eksterjeras
Objektas: daugiabutis namas Bad Oldeslojėje
Statytojas: Oldesloer Wohnstätten
Įgyvendintojas: Maler Paul Orth, Melnas
Spalva: specialus atspalvis 1345/4 (fasadai) ir specialus pilkas atspalvis

Efektyvaus energijos vartojimo ir ištisinių linijų apdailos pavyzdys – daugiabutis
namas Bad Oldeslojėje. Fasadų šiltinimo sistema sumažina energijos išteklių,
skiriamų šildyti, poreikį, gyventojams kuriama švari ir sveika aplinka, į atmosferą
išskiriama mažiau teršalų.
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelėmis išklijuotas fasadas paperka
tradicine molio raudonumo spalvine apdaila. Derinys su baltais balkonais ir
viršutiniais aukštais sukuria efektingą kontrastą. Pilkos apdailos plytelės nubrėžia
akcento linijas, suskaido fasadą, suteikdamos faktūrą.

Specialiosios spalvos suteikia individualumo
ir išraiškingumo: pagal užsakymą gaminamos
„Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės
visuomet suderinamos su konkrečiu objektu.

Idealus derinys: energiją taupanti fasadų
šiltinimo sistema ir „Meldorfer Flachverblender“
apdailos plytelės. Plytelės puikiai tinka kaip
baigiamoji šiltinimo sistemų danga, nes yra
nedidelio svorio ir suteikia didelę apdailos
galimybių įvairovę.
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Objektai
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Objektai

Tradicija įpareigoja
Senas pramoninis pastatas,
modernus mūro vaizdas
Objektas: Viurtembergo metalo gaminių fabriko AG (WMF)
firminės parduotuvės salė, Geislingenas prie Šteigės
Projektuotojas: WMF
Įgyvendintojas: Fa. Oliver Mäck, Ulmas
Spalva, tipas: Brandenburgas, F2
Puiki senosios ir moderniosios architektūros simbiozė – WMF Viurtembergo
metalo gaminių gamyklos pastato renovacija Švabijoje, Geislingene prie Šteigės.
Tarp XIX a. pabaigoje statytų plytinių pastatų, buvusioje „Žuvų turgaus“ salėje,
kuri garsėjo savo pjūkliškuoju stogu, šiandien įsikūrusi WMF gamyklos firminė
parduotuvė. Siekiant išlaikyti vientisą gamyklos pastatų ir firminės parduotuvės
architektūrinio ansamblio stilių, „Žuvų turgaus“ fasadui buvo pasirinktas ne
tinkas, bet mūro vaizdą sukuriančios „Meldorfer Flachverblender“ apdailos
plytelės. Klasikinis plytų vaizdas keri išraiškingais spalvų niuansais, o renovuotas
pastatas pasižymi dideliu energetiniu efektyvumu: lig šiol nepakankama pastato
termoizoliacija buvo pakeista naujausia energetiškai efektyvia sudėtine fasadų
šiltinimo sistema. Įspūdingas istorinis optimaliai apsaugotas ir stilingas pastatas
kviečia užsukti lankytojus.

Traukia akį: XIX a. pramoninio pastato su pjūkliškuoju
stogu apdaila – „Meldorfer
Flachverblender“ apdailos
plytelės.

Tradiciškai tiesios linijos:
tikslios geometrinės formos
pabrėžia senosios pramoninės
architektūros žavesį.

Plytelių apdaila kaip kokybės pažadas:
aukštos kokybės prekės firminėje gamyklos
parduotuvėje.
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Kokybiška, individualu, elegantiška:
akmens stiliaus apdaila vidaus ir
išorės darbams – dviejų naujų formatų
„Meldorfer Exklusiv“ serijos plytelės
patiems išrankiausiems.

„Meldorfer Exklusiv Flachverblender“
_–
_–
_–
_–
_–
_–
–
_
–
_
–
_

Labai lengvos ir lanksčios
Vidaus ir išorės darbams
Atsparios UV spinduliams ir atmosferos veiksniams
Laidžios vandens garams
Tvirtos, atsparios smūgiams ir įbrėžimams
Reakcija į ugnį: sunkiai degios
Itin plonos: tik 4–6 mm
Rankų darbo: sukuriami unikalūs paviršiai
Oslo, Stockholm, Kopenhagen spalvų plytelių matmenys
(ilgis x aukštis): 400 x 40 mm
– Amman spalvos plytelių matmenys (ilgis x aukštis):
_
300 x 135 mm
Stockholm

Kopenhagen

Meldorfer® Flachverblender

Objektai
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„Meldorfer® Exklusiv“:

modernios aukščiausios kokybės plytelės
kloja kelią naujoms apdailos tendencijoms
Atraskite naujus „Meldorfer Exklusiv“ apdailos plytelių
formatus ir spalvas! Skandinaviško kolorito pailgos
ir smiltainį imituojančios didelio formato plytelės
padeda sukurti unikalų dizainą, atspindintį naujausias
elegantiškos vidaus patalpų ir fasadų apdailos
tendencijas.
Naudojant „Meldorfer Exklusiv Flachverblender“ apdailos
plyteles paprasta sukurti elegantišką aukštos kokybės mūro
vaizdą. Toks rezultatas lig šiol buvo įmanomas tik naudojant
brangias pilnavidures plytas. Dar vienas privalumas –
„Meldorfer Exklusiv Flachverblender“ apdailos plytelės yra
plokščios ir lengvos, todėl jos tinkamos ir kaip galutinė
fasadų šiltinimo sistemų danga.

Patrauklios spalvos ir formatai
Oslo, Stockholm ir Kopenhagen plytelių spalvos būdingos
skandinaviškam stiliui. Šių rūšių plytelės be siūlių įterpiamos
į bet kokios architektonikos statinius ir amžiams išlaiko
savo eleganciją. Naujiena – siauras, pailgas formatas
„Riegelformat“. Tai pirmosios lengvos apdailos plytelės,
gaminamos pagal plytų formatą. Tokių apdailos plytelių
kvadratinis metras sveria tik apie 4,7 kg, todėl jas be
ypatingų papildomų priemonių galima klijuoti ant armuotos
izoliacinės plokštės montuojant fasadų šiltinimo sistemas.

Oslo

Oslo besiūlis: tik vidaus paviršiams

Amman spalvos apdailos plytelės taip pat pasižymi lengvumu
(5,1 kg/m2). Spalva primena Jordanijos smiltainį ir leidžia kurti
Viduržemio jūros regiono stiliaus apdailą. Amman spalvos
plytelės yra paklausaus didelio formato.
Stilinga apdaila
„Meldorfer Exklusiv“ serijos apdailos plytelės pateikia stilingos
apdailos sprendimą net ir lengvų konstrukcijų sienoms.
Vestibiuliai, priėmimo salės, parduotuvės, prekybos centrai,
parodų salės – tai vietos, kur puikiai tinka šios plokščios,
lengvos apdailos plytelės. Iš kokybiškų žaliavų rankomis
pagamintos apdailos plytelės tiek viduje, tiek ir išorėje sukuria
stilingą natūralaus akmens vaizdą.
Jos apsaugo sienų paviršių ir suteikia elegancijos
viešbučiams, restoranams, biurams, gydytojų kabinetams,
taip pat ir individualiems namams.
Patvari apdaila
Puikus kainos ir kokybės santykis: plokščiųjų plytelių
sistemos kaina yra nepalyginti patrauklesnė nei pilnavidurių
plytų, be to, atpuola ir mūrijimo sąnaudos. Kiti „Meldorfer
Exklusiv“ apdailos plytelių pranašumai – jos yra tvirtos,
apsaugo sieną ar šiltinimo sistemą nuo mechaninių
pažeidimų, lengvai prižiūrimos. Ilgi priežiūros intervalai leidžia
išvengti papildomų išlaidų, kurias reikėtų skirti priešlaikiniams
remonto darbams.

Amman
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Klojimo instrukcija

Procesas

Meldorfer® Flachverblender

„Meldorfer Flachverblender“
Pasiruošimas
■ Rekomenduojama klijuoti ant dispersinio becemenčio armavimo sluoksnio, pvz., „CapatectZF-Spachtel 699“, kad būtų išvengta išsikristalizavusių druskų dėmių, kurių būna įprastiniame
mūro paviršiuje. Jei apdailos plytelės klojamos ant cementu surišto armavimo sluoksnio,
siekiant apsaugoti nuo druskų išsikristalizavimo, armuotą paviršių prieš klojant plyteles reikia
nugruntuoti „Putzgrund 610“.
Paviršių suskirstymas
■ II formatas: 5 eilės; aukštis, įskaitant siūles = 320 mm

12
12

52

12

52

12

52

12

52

320

52

■ III formatas: 4 eilės; aukštis, įskaitant siūles = 330 mm

12
12
12
12
12

71

■

71
330

„Meldorfer“ apdailos plytelės yra rankų darbo ir pasižymi spalvų žaisme. Siekiant šį
efektą sustiprinti, prieš klojant, reikia iš poros dėžių išimti visas plyteles ir gerai jas
permaišyti. Tokiu būdu skirtingų atspalvių plytelės tolygiai išsidėstys visame paviršiuje.

71
71

■ Paviršius, ant kurių bus klojamos „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės, atitinkamai
pagal pasirinktą formatą tolygiai padalyti ir naudojant statybinę virvelę pažymėti aukščio
žymomis. Žymint paviršių kaip atskaitos taškai pasirenkamos fiksuotos linijos, pvz., langų
arba durų sąramos.

320 mm arba
330 mm

Klijavimas
■ „Meldorfer Ansatzmörtel 080“ klijai gerai išmaišomi. Konsistencija reguliuojama įpilant nedidelį
vandens kiekį.

320 mm
arba
330 mm

■ „Meldorfer Flachverblender“ plytelės klojamos nuo viršaus į apačią, pradedant nuo kampinių
apdailos plytelių. „Meldorfer Ansatzmörtel 080“ klijai juostomis krečiami tarp aukščio žymų ir
horizontaliai išvagojami specialia dantytąja mente. Klijų užkrečiama tik tiek, kiek iškart galima
priklijuoti plytelių.

Meldorfer® Flachverblender

Klojimo instrukcija
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Procesas
Klijavimas
■ Apdailos plytelės stūmimo judesiu visiškai įspaudžiamos į klijuojamąjį skiedinį. Neturi susidaryti
jokių ertmių. Jei reikia, apdailos plytelės patrumpinamos specialiomis „Meldorfer
Winkelschere“ žirklėmis. Jomis galima formuoti ir reikiamus pjaustinius. Praktiškai populiarus
klojimo būdas, kai tarp padalytų aukščio žymų pirmiausia klijuojamos viršutinė ir apatinė eilės.
Tada trys vidurinės eilės klojamos iš akies.
320 mm
arba
330 mm

■ Priklijavus apdailos plyteles, iš karto plokščiuoju 10 mm teptuku siūlės išlyginamos,
padengiant ir plytelių briaunas.

■ Nuo apdžiūvusio paviršiaus šepetėliu nuvalomi skiedinio likučiai. Tokia plytelių dengimo
technika su šiek tiek įgilintomis siūlėmis paviršiui suteikia erdvinį vaizdą.

Visiškas siūlių užpildymas
■ Jei norima visiškai užpildyti siūles, galima naudoti „Meldorfer Fugenmörtel 081“ skiedinį.
Ši dengti paruošta medžiaga tiekiama žemės drėgnumo konsistencijos. Prieš dengiant
skiedinį reikia gerai išmaišyti pakuotėje. Konsistencija reguliuojama įpilant nedidelį kiekį
vandens.
■ „Meldorfer Fugenmörtel 081“ skiedinys įprasta darbo technika atitinkamo pločio siūlių mente
įterpiamas į sandūras ir horizontalias siūles ir išlyginamas lengvai paspaudžiant.

„Meldorfer Sandstein“ smiltainio tipo apdailos plytelės

■ „Meldorfer Sandstein“ apdailos plytelės naudojamos cokolio paviršių, kontraforsų arba
sienos plokščių apdailai. Iš trijų skirtingų matmenų ir įvairių atspalvių plytelių galima sudėlioti
įvairiausių derinių ir taip sukurti unikalų mūro vaizdą.
verblendern.
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Asortimentas

Meldorfer® Flachverblender

Produkto aprašas

Matmenys, mm

Produkto Nr.

Pakuotė

Sąnaudos

240 x 52 mm

071

3 m2 = 192 vnt.

240 x 71 mm

085

3 m = 144 vnt.

64 vnt./m2
48 vnt./m2

175 x 115 x 52 mm
175 x 115 x 71 mm

073
086

3 m = 48 vnt.
3 m = 36 vnt.

16 vnt./m
12 vnt./m

„Meldorfer Flachverblender“

Plokščiosios plytelės
„Flachverblender“
II formatas
III formatas

2

071
071
071
071

085
085
085
085

Kampinė plytelė su pilnu
trumpainiu ir ¾ ilgainio
„Eckverblender ¾“
II formatas
III formatas

073
073
073
073

086
086
086
086

Kampinė plytelė su pilnu
trumpainiu ir ilgainiu
„Eckverblender 1/1“
II formatas
III formatas

240 x 115 x 52 mm
240 x 115 x 71 mm

075
087

3 m = 48 vnt.
3 m = 36 vnt.

16 vnt./m
12 vnt./m

075
075
075
075

087
087
087
087
Gaminiai pagal užsakymą: „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės yra gaminamos rankomis. Galima užsakyti įvairaus formato, faktūros
ir spalvos plytelių. Mažiausias kiekis (vienos spalvos) – 48 m2 arba 30 m kampinių apdailos plytelių. Dėl užsakymo, kainų ar konsultacijų kreipkitės
į „Caparol“ pardavimo vadybininką.

Meldorfer® Flachverblender

Produkto aprašas
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Objektai

Spalva

Spalva

Altweiß
(sendinta balta)

Antik

Brandenburg

Dithmarschen

Friesland

Juist

Hamburg

Mecklenburg

Oldenburg

Rotbunt

Sylt

Westerwald 		
(tiekamas tik
III formatas)

„Meldorfer Flachverblender“

•

*
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Asortimentas

Meldorfer® Flachverblender

Produkto aprašas
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Matmenys, mm

Produkto Nr.

Pakuotė

Sąnaudos

Plokščiosios plytelės
„Flachverblender Sandstein“
Spalva: pilka, geltona, raudona
300 x 52 mm
300 x 71 mm
300 x 135 mm

trijų formatų,
sumaišytos

076
3 m2 =
45 vnt.
45 vnt.
19 vnt.

Trijų skirtingų
formatų sąnaudos
priklauso nuo
individualaus
paskirstymo kv.
metre.

Kampinės plytelės
„Eckverblender Sandstein“
Spalva: pilka, geltona, raudona
240 x 115 x 52 mm
240 x 115 x 71 mm
240 x 115 x 135 mm

trijų formatų,
sumaišytos

Dėmesio!
– Trijų skirtingų formatų
„Flachverblender Sandstein“
plytelių sąnaudos priklauso nuo
individualaus paskirstymo kv. metre.
– „Flachverblender Sandstein“
spalvos: pilka, geltona ir raudona
tiekiamos atskirose pakuotėse.
Kiekvienoje pakuotėje yra trijų
formatų plytelių.
– Norint gauti gražų smiltainio
vaizdą, dengiant reikia derinti visas
tris spalvas.
– Pjaustant galima suformuoti
norimo ilgio apdailos plyteles, pvz.,
pagal klojimo piešinį.

„Meldorfer Flachverblender Sandstein“ spalvos

„Meldorfer Flachverblender
Sandstein“

077
3m=
12 vnt.
12 vnt.
9 vnt.

„Meldorfer Flachverblender
Exklusiv“

Stockholm

Oslo

078

Kopenhagen

Plokščiosios plytelės
„Flachverblender Exklusiv“
Spalva: Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Amman
400 x 40 mm
300 x 135 mm (Amman)

079

Amman

Kampinės plytelės
„Eckverblender Exklusiv“
Spalva: Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Amman
240 x 105 x 40 mm
220 x 145 x 135 mm (Amman)

3 m2 = 141 vnt.
3 m2 = 66 vnt.

3 m = 60 vnt.
3 m = 21 vnt.

Stockholm
Kopenhagen
Gaminiai pagal užsakymą: „Meldorfer Flachverblender“ apdailos plytelės yra gaminamos rankomis. Galima užsakyti įvairaus formato, faktūros
ir spalvos plytelių. Mažiausias kiekis (vienos spalvos) – 48 m2 arba 30 m kampinių apdailos plytelių. Dėl užsakymo, kainų ar konsultacijų kreipkitės
į „Caparol“ pardavimo vadybininką.

Oslo

Amman

Produkto aprašas
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Asortimentas

Meldorfer® Flachverblender

Produkto Nr.

Pakuotė

Apytikrės sąnaudos

„Meldorfer Ansatzmörtel 080“
klijai apdailos plytelėms klijuoti
ir siūlėms užpildyti
Spalva: cemento pilkumo, smėlio baltumo,
antracito (klijuojant „Meldorfer Classic“
plyteles)

080

25 kg kibiras

2,5–3,0 kg/m2

„Meldorfer Fugenmörtel 081“
skiedinys visiškam siūlių užpildymui
Spalva: pilka

081
25 kg kibiras
		

priklauso nuo 		
formato ir siūlių gylio

„Meldorfer Zahnkelle“
dantytoji mentė
su 4 x 6 mm dantukais

098 		

1 vnt.

„Meldorfer Winkelschere“
specialios žirklės apdailos
plytelėms pjaustyti

098		

1 vnt.

„Meldorfer“ skiediniai

Įrankiai

Plokščiasis teptukas 10 mm

Šepetėlis

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius
Tel. +370 5 260 2015
info@caparol.lt
www.caparol.lt

˛
Pazink
ˇ
kokybe!

