
PÕRANDANAKS 

GRINDŲ IŠLYGINIMO MIŠINYS 
SAVAIME IŠSILYGINANTIS GRINDŲ IŠLYGINIMO MIŠINYS SU 
PLUOŠTU 
 
 
NAUDOJIMAS 

 Mišinys naudojamas betono ir kitų akmens paviršių grindims išlyginti. 

 Produktas skirtas naudoti tik patalpų viduje. 

 Kaip paviršinė danga gali būti naudojamas po ritininėmis medžiagomis, minkštomis 
dangomis, keraminėmis plytelėmis, parketu ir pan. 

 Tinka grindų šildymo sistemoms. 
 
MIŠINIO PARUOŠIMAS 

 Mišinio miltelius supilkite į maišytuvą ar į indą su didele anga. 

 Įpilkite 21–22 % mišinio svorio vandens (5,2−5,5 l 25 kg maišui arba 1,0–1,1 l 5 kg 
dėžei). 

 Kruopščiai maišykite tol, kol mišinys visiškai sušlaps. Palikite mišinį kelias minutes 
nusistovėti ir dar kartą lengvai išmaišykite. 

 Paruošto mišinio naudojimo laikas, įpylus vandens, yra iki 30 min. 
 
LIEJIMAS 

 Prieš liedami mišinį, nuvalykite grindis nuo dulkių. 

 Nuvalytas grindis apdorokite „Uninaks“ sukibimo dispersija ir leiskite visiškai nudžiūti. 

 Mišinys ant grindų gali būti išpumpuojamas arba išliejamas iš maišymo indo. 

 Išlieto mišinio sluoksnis suvienodinamas dygliuotu voleliu arba mente. 

 Ant grindų išliejamo sluoksnio storis gali būti nuo 3 iki 30 mm. 
 
KIETĖJIMAS 

 Ant grindų galima vaikščioti praėjus 4–6 val., priklausomai nuo išlieto sluoksnio storio, 
patalpos temperatūros ir drėgnumo. 

 Grindų dangą galima tiesti praėjus 1–3 sav. 

 28 d. sukibimo stipris su paviršiumi > 1,0 MPa 

 Grindų stipris gniuždant visiškai sukietėjus yra mažiausiai 24 MPa (EN 13813) 
 
APRIBOJIMAI 

 Mišinys naudojamas aukštesnėje nei +5 0C temperatūroje. 

 Darbo paviršius neturi būti riebaluotas, dulkinas ar padengtas drėgmei neatspariu 
glaistu. 

 Kietėjimo metu nesukelti skersvėjo ir nenaudoti šildytuvų kietėjimui pagreitinti. 
 
MIŠINIO IŠEIGA 

 1 mm storio mišinio sluoksniui išlieti – 1,7−1,8 kg/m2. 

 
LAIKYMO SĄLYGOS, ĮSPĖJIMAI 

 Mišinio miltelių maišus laikyti sausoje patalpoje. 

 Mišinio miltelių sandėliavimo laikas – 6 mėn. 

 Produkto sudėtyje yra cemento. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbant dėvėti 
apsauginius akinius ir mūvėti pirštines. Neįkvėpti produkto dulkių. Patekus į akis, 
nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens. 


