
NOBENAKS 
PAŠIZLĪDZINOŠS, ĀTRI SACIETĒJOŠS MAISĪJUMS 

GRĪDU IZLĪDZINĀŠANAI 
 
PRODUKTA RAKSTUROJUMS 

 Manuāli vai ar sūkni uz virsmas uzliekama pašizlīdzinoša java grīdas izlīdzināšanai, kas ir paredzēta 
smalkai virsmas izlīdzināšanai zem dažādiem segumiem. 

LIETOŠANA 
 Betona, akmens un citu cieto minerālo materiālu grīdu smalkai izlīdzināšanai.  

 Piemērots kā pamatnes virsma parketiem, ruļļmateriāliem, glazētām flīzēm, paklājiem utt.  

 Izmantošanai iekštelpās un vietās, kurās nav paredzēti ilgstoši mitri apstākļi.  
 Piemērota grīdas apkures elementu aizliešanai. 

SASTĀVS 

 Speciālie cementi, smiltis, papildus saistvielas un pildvielas, polimēri un plastifikatori. 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 

 Gatavā maisījuma plūstamība uz EN 12706 pamata 140–150 mm.  

 Sacietējušā maisījuma adhēzijas izturība virs 1 MPa un spiedes izturība vismaz 30 MPa.  
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Sauso maisījumu iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā. 

 Pievienot siltu (18-20*C) ūdeni 21-22% no sastāva (5,25-5,5 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. 

 Izlīdzinošās kārtas biezums uz grīdas vidēji 3-30 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 
 1 mm biezam slānim nepieciešams maisījuma pulveris 1,7 kg/m2. 5 mm biezam slānim – 8,5 kg/m2. 

IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI, IETEIKUMI  
 Maisījumu var izmantot temperatūrā no +10 0C līdz + 35 0C. Izlīdzināšanas maisījumu nevajadzētu 

izmantot uz virsām, kas varētu saturēt eļļu, taukus un vieglas apkures eļļas. Tāpat arī uz mīkstām vai 
mitrumneizturīgām pamatnēm. Sacietēšanas procesu nedrīkst paātrināt ar grīdas apsildīšanu vai telpas 
vēdināšanu. Izvairīties no tiešu saules staru iedarbības uz svaigi ieklātās virsmas.  

 Produkta sastāvā ir cements. Saskaroties ar ūdeni, rodas sārmaina reakcija. Var izraisīt ādas 
kairinājumu. Nokļūstot acīs, nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens. Precīzākā informācija 
norādīta produkta drošības datu lapā. 

UZGLABĀŠANA 
 Uzglabājams 6 mēnešus oriģinālajā iepakojumā un sausā vietā. Izgatavošanas datums norādīts uz 

iepakojuma. 
  

  
 


