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TYCROC TWP  statybinės plokštės sienoms ir grindims 

Prieš montuodami Tycroc TWP statybines plokštes, įsitikinkite, kad paviršius yra sausas, stiprus, 

standus ir stabilus. Paviršius turi būti be įvairių teršalų, aliejų ar kitų tepalų, be to, paviršius turi būti ne 

apledėjęs. 

PJOVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Tycroc TWP statybines plokštes patogu pjauti diskiniais pjūklais, elektriniais pjūklais, rankinis pjūklas, 

taip pat galima pjauti gipso kartono peiliais. Skylėms gręžti tinka akmens, metalo ar medienos grąžtai.  

Ypatingų reikalavimų saugojimui nėra, tačiau patariame nekrauti plokščių vienos kitos, kad būtų 

išvengta galimos žalos (nulaužtų kampų, ir kt.). 

 

1. MONTAVIMAS ANT RĖMO (KARKASO)(pradedant nuo 12 mm storio plokščių) 

 

1.1 Tycroc TWP statybinės plokštės tinka montavimui ant medžio ir metalo rėmų. 12 mm 

storio statybinėms plokštėms naudojamas karkasas 300 mm žingsniu.  
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20 mm storio statybinėms plokštėms naudojamas karkasas 600 mm žingsniu. 

 
 

1.2 Tycroc TWP statybinės plokštės tvirtinamos ant rėmo, naudojant gipso katrono varžtus 

(pasirinkti atitinkamą varžtų rūšį, priklausomai nuo rėmo), ir tvirtinimo poveržles. Pritvirtinti 

vieną 2500x600 mm plokštę, reikia aštuoniais tvirtinimo taškais (mažiausiai 5 tvirtinimo 

taškai vienam kvadratiniam metrui). Prieš montuodami sekančią plokštę, ant jau 

užmontuotos plokštės krašto  užtepkite Tycroc Premium klijus / hermetiką tam, kad 

plokštės suliptų tarpusavyje.  

1.3 Naudodami mentelę, klijais / hermetiku izoliuokite tarpus tarp plokščių ir kampus. Taip pat 

klijais / hermetiku padenkite tvirtinimo poveržles. (*) 

1.4 Paviršius yra iš karto paruoštas plytelių ar kitų rūšių apdailai. 

* Alternatyviai, statybinių plokščių ir kampų tarpai, taip pat montavimo poveržlės gali būti  padengtos 

hidroizoliacijos juosta arba pasta, bet tai gali užimti papildomo laiko hidroizoliacijos džiūvimui. 

 

2. MONTAVIMAS ANT ATRAMINIO PAVIRŠIAUS PILNAI PRIKLIJUOJANT                                                  

(pradedant nuo 6 mm storio plokščių). 

2.1 Užtepkite fiksavimo klijus tolygiai per visą paviršių, o taip pat ir ant Tycroc TWP plokštės. 

Plokštę prispauskite prie sienos ir išlyginkite. Prieš montavimą ant plokštelės krašto užtepkite 

Tycroc Premium Fix klijus / hermetiką tam, kad statybinės plokštės suliptų tarpusavyje. 

 2.2 Naudodami mentelę, klijais / hermetiku užtepkite tarpus tarp plokščių bei kampus. (*) 

 2.3 Paviršius yra iš karto paruoštas plytelių klijavimui ar kitų rūšių apdailai.      

* Alternatyviai, statybinių plokščių ir kampų tarpai, taip pat montavimo poveržlės gali būti padengtos hidroizoliacijos 

juosta arba pasta, bet tai gali užimti papildomo laiko hidroizoliacijos džiūvimui. 
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  3. MONTAVIMAS ANT LAIKANČIOJO PAVIRŠIAUS (Pradedant nuo 12 mm storio plokščių) 

 

 
 

3.1 Tycroc TWP statybinėje plokštėje atsuktuvu padarykite skyles, pažymėdami pritvirtinimo 

taškus. Kraštiniai tvirtinimo taškai turi būti taip ne mažesniu, kaip 100 mm atstumu nuo 

plokštės kraštų. Vienos plokštės (2500x600 mm) pritvirtinimui reikia 8 tvirtinimo taškų 

(kiaurymių) / ne mažiau 5 taškų į kvadratinį metrą. 

3.2 Užtepkite tirpalo ant kiekvienos pritvirtinimo vietos (angos), prispauskite plokštę prie 

sienos ir išlyginkite. (**) 

3.3 Leiskite šiek tiek sukietėti ir tada pagal anksčiau pažymėtas  tvirtinimo vietas (skyles) 

gręžkite skyles sienoje per statybinę plokštę. Po to, atsižvelgdami į išgręžtas skyles, įkalkite į 

sienas tvirtus ankerius (plokštės pritvirtinimui prie sienos). Prieš montavimą ant plokštelės 

krašto užtepkite Tycroc Premium Fix klijus / hermetiką tam, kad statybinės plokštės suliptų 

tarpusavyje. 

3.4 Naudodami mentelę, klijais / hermetiku užtepkite tarpus tarp plokščių bei kampus, taip        

pat pertepkite tvirtinimo ankerius (*) 

               3.5 Paviršius yra iš karto paruoštas plytelių klijavimui ar kitų rūšių apdailai. 

* Alternatyviai, statybinių plokščių ir kampų tarpai, taip pat montavimo poveržlės gali būti padengtos hidroizoliacijos 

juosta arba pasta, bet tai gali užimti papildomo laiko hidroizoliacijos džiūvimui. 

** Rekomenduojame! Kad lengviau būtų išlyginti, gali būti naudojamas plaktukas ir medinio pagrindo lenta. Lengvai 

kaldami per lentą plaktuku, priderinkite statybinę plokštę tvirtinimo vietos atžvilgiu. 
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       4. ĮRENGIMAS ANT BETONINIŲ GRINDŲ (pradedant nuo 12 mm storio plokščių) 

            4.1 Grindys turi būti išvalytos nuo purvo ar šiukšlių. 

            4.2  A) Užteptkite fiksuojantį mišinį tiek ant grindų, tiek ir ant statybinės plokštės. Geriausias 

            sukibimas bus tuomet, jeigu grindų paviršių padengsite gruntu. 

                   B) Užtepkite Tycroc Premium Fix klijus / hermetiką ant plokštės. 

            4.3 Paklokite Tycroc TWP statybinę plokštę ant grindų ir stipriai ją prispauskite prie grindų  

                  (maišu su tinku ar pn.). Prieš montavimą ant plokštelės krašto užtepkite Tycroc Premium 

                  Fix klijus / hermetiką tam, kad statybinės plokštės suliptų tarpusavyje. 

            4.4 Naudodami mentelę, klijais / hermetiku užtepkite tarpus tarp plokščių. 

            4.5 Paviršius yra iš karto paruoštas plytelių klijavimui ar kitų rūšių apdailai. 

* Alternatyviai, statybinių plokščių ir kampų tarpai, taip pat montavimo poveržlės gali būti padengtos hidroizoliacijos 

juosta arba pasta, bet tai gali užimti papildomo laiko hidroizoliacijos džiūvimui. 

 

       5. MONTAVIMAS ANT MEDINIŲ (pradedant 12 mm storio plokščių) 

            5.1 Prieš montuodami Tycroc TWP statybinę plokštę, įsitikinkite, kad medinis pagrindas 

                  atitinka saugaus krovumo reikalavimus. Medinis paviršius turi būti švarus. 

           5.2 A) Užteptkite fiksuojantį mišinį tiek ant grindų, tiek ir ant statybinės plokštės. Geriausias 

                       sukibimas bus tuomet, jeigu grindų paviršių padengsite gruntu. 

                  B) Užtepkite Tycroc Premium Fix klijus / hermetiką ant plokštės. 

 

5.3 Paklokite Tycroc TWP statybinę plokštę ant grindų ir stipriai prispauskite. Plokštę prisukite 

gipsokartono varžtais. Naudokite varžtus, kurie ne mažiau, kaip 20 mm įsisuktų į pagrindą. 

Pasirūpinkite, kad kraštinės plokštės tvirtinimo vietos butų bent 30 mm iki plokštės krašto. 

Naudokite bent 5 tvirtinimo taškus į kvadratinį metrą. Prieš montavimą ant plokštelės krašto 

užtepkite Tycroc Premium Fix klijus / hermetiką tam, kad statybinės plokštės suliptų 

tarpusavyje. 

           5.4 Naudodami mentelę, klijais / hermetiku užtepkite tarpus tarp plokščių bei kampus. (*) 

           5.5 Paviršius yra iš karto paruoštas plytelių klijavimui ar kitų rūšių apdailai. 

* Alternatyviai, statybinių plokščių ir kampų tarpai, taip pat montavimo poveržlės gali būti padengtos hidroizoliacijos 

juosta arba pasta, bet tai gali užimti papildomo laiko hidroizoliacijos džiūvimui. 

 


