
PÕRANDANAKS  
PAŠIZLĪDZINOŠA GRĪDAS ŠPAKTEĻMASA AR 
FĪBERARMĒJUMU 
 
IZMANTOŠANA  

 Betonu, akmens, un citu minerālu materiālu grīdu izlīdzināšanai. 

 Pielietošanai tikai iekšējos apstākļos. 

 Der par pamatu glazūrflīzēm, parketam, ruļļveida un mīkstajiem grīdas segumiem. 

 Izmanto grīdas apkures sistēmu aizpildīšanai un izlīdzināšanai. 
 
 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Sauso maisījumu iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā. 

 Pievienot ūdeni 21-22% no sastāva (5,2-5,5 l uz 25 kg maisu / 1,0-1,1 l uz 5 kg 
iepakojuma ). 

 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 

 Pirms lietošanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz 3-5 minūtēm, tad vēlreiz viegli 
samaisīt. 

 Gatavais grīdas pašizlīdzinošais sastāvs izstrādājams 45 minūšu laikā pēc ūdens 
pievienošanas. 

 
IZLIETOŠANA 

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

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

 Gatavo maisījumu izliet vai ar speciālu sūkni uzklāt uz grīdas. 

 Pēc nepieciešamības var palīdzēt izlīdzināt ar adataino rulli. 

 Izlīdzinošās kārtas biezums uz grīdas vidēji 3-30 mm. 
 
SACIETĒŠANA 

 Uz uzlietās grīdas var uzkāpt pēc 1-3 diennaktīm, atkarībā no uzlietās kārtas 
biezuma, telpas temperatūras un mitruma. 

 Grīdas segumus ieteicams uzklāt pēc 1-3 nedēļas.  

 Pilnīgu izsturību, tuvu testa izsturībai, grīdas sastāvs iegūst 10-12 diennakts laikā. 

 Grīdas spiediena izturība, pilnīgi sacietējot virs 24 Mpa. 
 

IEROBEŽOJUMI BRĪDINĀJUMI 
 Maisījumu izmantot pie temperatūras virs +5 0C. 

 Grīdas pašizlīdzinošo maisījumu nedrīkst izmantot uz eļļainas, taukainas un netīras 
virsmas, kā arī uz mīkstām un mitruma nedrošam pamata virsmām. 

 Sacietēšanas laikā nedrīkst pieļaut caurvēju vai izmantot, sacietēšanas 
paātrināšanai, sildierīces. 

 
PATĒRIŅŠ 

 1 mm biezai kārtai nepieciešams 1.7-1.8 kg/m2 sausā sastāva. 
 

UZGLABĀŠANA, BRĪDINĀJUMI 
 Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sausās telpās. 

 Derīguma termiņš, slēgtā, oriģinālā iepakojumā, 6 mēneši no ražošnas datuma. 

 Maisījums satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija. 

 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. 

 Tvaika reakcija var izraisīt uz ādas iekaisumu.  

 Darbam izmantot aizsargbrilles un cimdus. 

 Iekļūstot acīs jāizmazgā ar lielu ūdens daudzumu. 

 


