
NAKS + P 

PAŠIZLĪDZINOŠĀ, ĀTRI CIETĒJOŠĀ, GRĪDAS ŠPAKTELE PROBLEMĀTISKĀM 
PAMATVIRSMĀM. 
IZMANTOŠANAI ARĪ UZ KOKA UN „PELDOŠAJĀM” GRĪDĀM 
 

 
PRODUKCIJAS RAKSTUROJUMS 

 Manuāli vai ar mikser-sūkņa palīdzību uz pamatvirsmas uzklājama pašizlīdzinošā, nenosēdošā, ātri cietējošā 
grīdas izlīdzināšanas špaktele. 

 Izmantošanai arī uz koka grīdām, biezākas kārtas grīdu izlīdzināšanai un „peldošo” grīdu veidošanai. 
 
PIELIETOŠANA 

 Betonu, akmens, koku, ūdens izturīga finiera, grīdas ģipškartona un citu cietu grīdu izlīdzināšanai. 

 Izmanto grīdas apkures elementu aizliešanai- izlīdzināšanai, kā arī par pamatvirsmu parketam, ruļveida grīdas 
segumiem, glazūra plāksnēm, grīdas flīzēm u.t.t. 

 Izmantošanai iekšējos apstākļos, vietās, kur nav paredzēta patstāvīgi slapja vide. 
 
SASTĀVS 

 Speciāls cements, smalka smilts, papildinošās pildvielas, polimēri, plastifikatori un armējuma šķiedras. 
 
PRODUKCIJAS ĪPAŠĪBAS 

 Gatavās grīdas pašizlīdzinošās špakteles plūstamība uz EN 12706 bāzes 140-150mm, sacietējuša sastāva 
atraušanas izturība virs 1 MPa un spiediena izturība vismaz 30 MPa. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Sauso maisījumu iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā. 

 Pievienot siltu (18-20*C) ūdeni 20-22% no sastāva (5-5,5 l uz 25 kg maisu). 

 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 

 Pirms lietošanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavais grīdas pašizlīdzinošais sastāvs izstrādājams 15-20 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas. 

 
IZLIETOŠANA 

 Pirms maisījuma uzklāšanas, rūpīgi notīrīt grīdu no vaļējām daļiņām un putekļiem. 

 Pēc nepieciešamības var izmantot putekļsūcēju. 

 Notīrīto grīdu ieteicams samitrināt vai apstrādāt ar Uninaks NAKKEDISPERSIOON saistdispersijas grunti. 

 Saistdispersijas gruntij ļaut nožūt dažas stundas. 

 Gatavo maisījumu izliet vai ar miksersūkni uzklāt uz grīdas. 

 Pēc nepieciešamības var palīdzēt izlīdzināt ar adataino rulli vai metāla robaino špakteļlāpstu. 

 Izlīdzinošās kārtas biezums uz grīdas vidēji 3-50 mm. 
 
SACIETĒŠANA 

 Pa uzklāto pašizlīdzinošo sastāvu var staigāt pēc 2-3 stundām. 

 Grīdas segumus var uzklāt pēc 5-7 diennaktīm, atkarībā no uzlietās kārtas biezuma, telpas temperatūras un 
mitruma.  

 
PATĒRIŅŠ 

 1mm biezumā patēriņš ir 1.7kg/m², 5mm biezumā patēriņš ir 8.5kg/m². 
 
IEROBEŽOJUMI – BRĪDINĀJUMI - IETEIKUMI 

 Sastāvu var izmantot pie temperatūras +10º C līdz  

 + 30º C. Pašizlīdzinošo sastāvu nedrīkst izmantot uz pamatvirsmām, kuras satur eļļas, taukus, degvielu. 
Sacietēšanas procesu nedrīkst paātrināt ar grīdas apkures, sildīšanas vai pastiprinātas vēdināšanas palīdzību. 
Ieteikums novērst tiešos saules starus no tikko uzlietas grīdas. 

 Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni, notiek tvaika reakcija, kas var izraisīt ādas iekaisumu. Sastāvam 
nonākot acīs, nekavējoties tās izskalot ar lielu daudzumu tīru ūdeni. Precīzāka informācija no sastāva drošības 
kartes. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Oriģinālajā iepakojumā, sausās telpās, uzglabāt 6 mēnešus no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.   


