
UNIFLEX 

VIENKOMPONENTĖ, ATMOSFEROS POVEIKIUI IR VANDENIUI ATSPARI 
MEMBRANINĖ MASTIKA. 
 

PASKIRTIS 
Vandeniui nelaidžių rezervuarų sandarinimui, 
pamatų ir rūsių vandeniui nelaidžiam apsauginiam sluoksniui, plytelėmis klijuojamų sienų 
izoliaciniam sluoksniui suformuoti, balkonams, terasoms, stogams nuo vandens apsaugoti, 
garažams, tiltams ir betoninėms konstrukcijoms apsaugoti, 
vandeniui nelaidžiam sluoksniui suformuoti atliekant kitus remonto darbus. 
 
„Uniflax“ mastika apsaugo pastatus nuo vandens su slėgiu, nuolatinės grunto drėgmės ir 
saulės spindulių poveikio. 
 
SAUSO MIŠINIO SUDĖTIS 

 Atsparumą vandeniui ir šalčiui užtikrinantys polimerai, kvarcinis smėlis, plastifikatoriai, pigmentas. 
 
TINKAMAS PAGRINDAS 

 Betoninis, tinkuotas ir drėgmei atspariu glaistu padengtas paviršius. 

 Įvairių plytų ir blokų mūras. 

 Sienos ir grindys iš gipsinių plokščių. 

 Natūralaus akmens paviršius ir kt. 
 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Nuo paviršiaus reikia pašalinti sukibimą su pagrindu silpninančias medžiagas – atšokusius dažus, 
dulkes, riebalus. Naudojant „Uniflex“, pagrindas gali būti drėgnas, tačiau nepermirkęs vandeniu. 

 Į maišymo indą įpilkite švaraus drungno vandens. 

 Vandens ir sauso mišinio santykis: 18–25 %. Į 10 kg kibirą reikia įpilti 1,8–2,5 litro vandens. 

 Supilkite sausą „Uniflex“ mišinį. 

 Reikalingas vandens kiekis priklauso nuo pagrindo drėgnio, porėtumo ir mastikos dengimo būdo. 

 Maišykite, kol mišinys visiškai sušlaps. 

 Palikite mišinį apie 5 min. pastovėti, tada lengvai pamaišykite dar kartą. 

 Paruoštą mastiką kambario temperatūroje galima naudoti 1–2 valandas. 
 
PAVIRŠIAUS DENGIMAS „UNIFLEX“ MASTIKA 

 Mišinį tepkite ant paviršiaus dažymo voleliu, mentele arba glaisto purkštuvu. 

 Rekomenduojama dengti 2 sluoksniais. 

 Minimalus mastikos storis ant drėgno ir šlapio pagrindo yra 2 mm, vandens su slėgiu atveju – 3 mm. 

 Paruošus pagrindą, jis visas tolygiai padengiamas mastikos sluoksniu. Sąnaudos apie 1,5 kg/m2. 

 Pirmam sluoksniui išdžiūvus (+20 °C temperatūroje per 6 valandas arba ilgiau) tepkite antrą sluoksnį. 

 Darbo įrankius iš karto po darbo nuvalykite ir nuplaukite vandeniu. 
 
MASTIKOS DŽIŪVIMAS 

 Vienas mastikos sluoksnis džiūsta mažiausiai 6 valandas, džiūvimo trukmė priklauso nuo aplinkos 
temperatūros ir oro drėgnio. 

 Draudžiama džiūvimą pagreitinti naudojant kaloriferius, grindų šildymą ar judantį orą. 

 Džiūstančią mastiką reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 Dangą prie „Uniflex“ mastikos galima klijuoti po 3 parų. 
 
APRIBOJIMAI IR PAVOJAI 
Dirbant su „Uniflex“ mastika, pagrindo, mišinio masės ir patalpos temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 C°. 
„Uniflex“ mastika neatspari mechaniniams pažeidimams, membrana gali būti pradurta. Vietas, kuriose mastika 
gali būti pažeista, reikia uždengti plytelėmis arba kitokiu mechaniniu apsauginiu sluoksniu. 
Jei pagrindas nestabilus, kartu su mastika reikia naudoti armavimo audinį. 
Mišiniui patekus į kanalizaciją, ji gali užsikimšti. 
Gaminyje yra cemento. Esant sąlyčiui su vandeniu, prasideda šarminė reakcija, kuri gali dirginti odą. Patekus į akis, 
nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Tikslesni duomenys pateikti gaminio saugos duomenų lape. 

 
LAIKYMAS 

 Mastikos miltelius laikyti kibire, sausoje patalpoje. 

 Originalioje pakuotėje sausoje aplinkoje gaminį galima laikyti 1 metus. 


