
NOBENAKS 

GREITAI KIETĖJANTIS IR SAVAIME IŠSILYGINANTIS MIŠINYS 
LYGIAM GRINDŲ PAGRINDUI PARUOŠTI 
 
 
NAUDOJIMAS 

 Mišinys skirtas grindims iš betono, akmens ir kitų tvirtų mineralinių medžiagų lyginti. Taip pat 
naudotinas kaip grindų dangos, tokios kaip glazūruotos plytelės, parketas, ritininė danga, 
kiliminės dangos ir pan., pagrindas. 

 
SUDĖTIS 

 Kvarcinis smėlis, kalkių milteliai, cementas, gipsas, polimeriniai užpildai, plastifikatoriai. 
 
GAMINIO SAVYBĖS 

 Paruošto mišinio takumas pagal EN 12706 – 140-50 mm. Sukietėjusios masės atsparumas 
tempimui – daugiau nei 1 Mpa, atsparumas suspaudimui – ne mažesnis nei 20 Mpa. 

 
SKIEDINIO PARUOŠIMAS 

 Į mišiniui ruošti skirtą indą įpilkite kambario temperatūros vandens (5,25-5,5 l vandens 25 kg 
maišui, t. y. apie 21-22%). Suberkite sausą mišinį ir maišykite tol, kol ištirps. Po kelių minučių 
vėl pamaišykite skiedinį, kad būtų užtikrinta vienoda jo konsistensija. Paruošta masė turi būti 
sunaudota per 15– 20 min. nuo to momento, kai į sausą mišinį buvo įpilta vandens. 

 
DARBO TVARKA 

 Nuo pagrindo nuvalykite dulkes ir pašalinkite liekanas. Nuvalytą paviršių padenkite dispersija 
NAKKEDISPERSIOON. Paruoštą mišinį rankiniu būdu arba maišytuvu užtepkite ant lyginti 
paruošto paviršiaus. Norint tolygiai paskirstyti mišinį, jei būtina, galima naudoti specialų 
dygiuotą volelį arba dantytą glaistyklę. Užtepto ant grindų mišinio sluoksnis gali būti 3-30 mm 
storio. 

 
KIETĖJIMAS 

 NOBENAKS mišiniu padengtomis grindimis galima vaikščioti po 2-3 valandų, o po 7 dienų taip 
paruoštą pagrindą galima dengti grindų danga. Terminas priklauso nuo užtepto sluoksnio 
storio, patalpoje esančios temperatūros ir santykinės oro drėgmės. 

 
MEDŽIAGOS IŠEIGA  

 1 mm storio sluoksniui sunaudojama 1,4 kg/m2, o 5 mm storio sluoksniui – 7 kg/m2. 
 
APRIBOJIMAI – ĮSPĖJIMAI – REKOMENDACIJOS    

 Mišinį galima naudoti temperatūrai esant nuo +10ºС iki + 35ºС. Šiuo mišiniu 
nerekomenduojama dengti pagrindo, permirkusio įvairiais tepalais, riebalais ar lengvu krosniniu 
kuru. Mišinio negalima tepti ir ant netvirto bei vandeniui pralaidaus pagrindo. Nepatartina 
naudoti šildytuvo arba dirbtinės ventiliacijos greitesniam mišinio kietėjimo procesui pagreitinti. 
Saugoti neseniai išlygintas grindis nuo tiesioginių saulės spindulių. Gaminyje yra cemento. 
Patekus vandens, įvyksta šarminė reakcija. Mišinys dirgina odą. Mišiniui patekus į akis, 
išplaukite dideliu kiekiu vandens. Smulkesnę informaciją rasite saugaus gaminio naudojimo 
instrukcijose. 

 
LAIKYMO SĄLYGOS  

 Mišinio miltelių sandėliavimo laikas – 6 mėn. 
 Laikyti gaminio pakuotėje, sausoje vietoje. 

 
 


