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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Grindų išlyginamasis mišinys
Miltelių tipo išlyginamasis mišinys

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Savybės

AQUAPANEL® grindų išlyginamasis mišinys tai cementinis, atsparus šalčiui miltelinis
mišinys grindims, kuris po sumaišymo
savaime išsilygina ir suformuoja lygius
paviršius

Yra naudojamas kaip 2-15 mm storio išlyginamasis sluoksnis AQUAPANEL® cementinių
grindų plokščių elementams po lanksčia
grindų danga (tokia, kaip kilimas, linoleumas,
PVC). Jis taip pat pašalina cemento liejinio
arba lyginamosios eilės, statybinių betono
plokščių, akmenų arba medinių grindų nelygumus. Taip pat tinkamas paviršių išlyginimui,
kuriuos veikia dideli temperatūriniai svyravimai, tokie, kaip šildomų grindų sluoksniai. Jis
daugiau nei vidutiniškai atsparus suspaudimui
išdžiūvęs gali būti intensyviai naudojamas (ne
mažiau kaip 5 mm storio) lengvai ar vidutiniškai apkrautose patalpose, tokiose kaip sandėliai, mėgėjiškos dirbtuvės ir pan.

Pakuotė ir sandėliavimas
■ 25 kg maišas
■ Maišus saugokite sausoje vietoje. Sugadintų maišų turinį supilkite į talpas ir sunaudokite pirmiausiai. AQUAPANEL® išlyginamojo mišinio saugojimo laikas neatidarytoje,
originalioje pakuotėje yra apie 12 mėnesių.
Prekės kodas: 10083

AQUAPANEL® grindų išlyginimo mišinys gali
būti pilnai apkrautas praėjus bent 24
valandoms, ant jo gali būti dedamos grindys
(rekomenduojamos vertės esant +23°C ir 50%
santykiniam drėgnumui). Kai yra klojamos
atsparios vandeniui grindys, pvz., PVC,
likutinė drėgmė neturi sudaryti daugiau kaip
2.5% svorio. Kai yra klojamos laidžios drėgmei
grindys, pvz., plytelės, likutinė drėgmė neturi
sudaryti daugiau kaip 3% svorio.

Pagrinas / paruošimas

Darbo eiga

Pastaba

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus,
nedulkėtas ir neužterštas klijų likučiais. Gruntavimui naudokite AQUAPANEL® gruntą vidaus
darbams.

Mišinį liekite juostomis. Naudodami trintuvę
formuokite mišinį, oro burbuliukus pašalinkite
spygliuotu voleliu. Maksimalus storis vienam
liejimui: 15 mm.

Nenaudokite žemiau +5 °C arba virš +25 °C.
Apsaugokite naują sluoksnį nuo saulės ir
skersvėjų.

Maišymas
Sumaišykite 25 kg miltelių su 6,5 l vandens
švarioje talpoje, naudodami 600 aps./min.
maišytuvą, kol susidarys lygi, skysta konsistencija (nepadauginkite vandens!). Palaukite 3
minutes ir dar kartą išmaišykite. Jei reikia,
pakoreguokite konsistenciją.

Mišinio liejimo laikas – apie 20 minučių.
Purvina maišymo talpa arba įrankiai, aukšta
temperatūra arba vėjas gali sutrumpinti darbo
laiką. Nenaudokite medžiagos, jeigu ji pradėjo
stingti.

AQUAPANEL® grindų išlyginimo mišinys negali
būti maišomas su kitais tinkais arba išlyginamaisiais mišiniais. Kombinuotoms grindų
dangoms naudokite AQUAPANEL® gruntą
vidaus darbams arba grindų dangos gamintojo
rekomenduojamą gruntą.

Po darbo įrankius ir įrangą tuoj pat nuplaukite
švariu vandeniu.
Išeiga
Apie 1.5 kg/m2/mm (kai dengiamas visas
paviršius).
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

