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UZIN NC 150 išlyginamoji masė (1 - 10 mm) 

 
Savaime išsilyginanti cemento masė 1 – 10 mm 

   
Panaudojimas: 

 

 • Tipinių paviršių glaistymui prieš klojant dangas ir keramines plyteles; 
• Ant naujų pagrindų, pvz., ant monolitinių anhidrito grindų; 
• Ant senų, remonto reikalaujančių grindų, pvz., ant atsparių vandens poveikiui 
glaistymo masių likučių; 
• Gyvenamosiose patalpose; 
• Biurams kuriuose bus naudojamos kėdės su ratukais; 
• Tinka šildomoms grindims; 
• Tinka tik vidaus darbams. 
 
 

 
 

 

Savybės: 

• Ekonomiškas naudojant standartiškose situacijose; 
• Geras įgeriamumas; 
• Gerai šlifuojasi, lengvai apdorojamas paviršius; 
• Naudojamas iki 10 mm storio sluoksnio; 
• Paruoštas naudoti. Skiedinys yra pagerintas sausais 
milteliais; 
• Sumaišius su vandeniu, gaunama hidraulinė, sklaidi 
masė, turinti labai geras technines savybes; 
• Labai gerai pasiskirsto paviršiumi, idealiai tinka dengimui 
naudojant siurblį; 
• Trumpas sukibimo laikas; 
• Nedaug susitraukia sukibimo metu; 
• Ribotas chromo junginių kiekis. 
  
 

Techniniai duomenys: 

• Pakuotė: popierinis maišas; 
• Maišo svoris: 25 kg 

• Spalva: pilka 

• Galiojimo laikas: 12 mėn.; 
• Reikiamas vandens kiekis: 7 litrai 25 kg. maišui; 
• Išeiga: 1 mm storiui apie 1,5 kg/m²; 
• Atsparumas: apie 270 kg/cm²; 
• Darbinė temperatūra: mažiausia pagrindo 
temperatūra +15 °C; 
• Darbo laikas*: 20 – 30 min.; 
• Galima vaikščioti*: po 1–2 valandų.; 
• Galima kloti dangą: praėjus 24 valandoms*. 
* esant 20° C temperatūrai ir normalioms sąlygoms, 
3 mm storio sluoksniui.

Sudėtis: 

Molio ir silicio cementas, kalkių sieros priemaišos, organinės ir neorganinės kilmės šarminiai junginiai, vinilo 
polioktano kopolimerai, proteininiai elastikliai, priemonės neleidžiančios susidaryti putoms, kvarco smėlis ir kalkių 
milteliai. 
  
Pagrindo paruošimas: 

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, be įtrūkimų, švarus, atsparus apkrovai ir ant jo neturi būti medžiagų, 
turinčių neigiamos įtakos sukibimui. 
Užpilamus anhidritinius grindinius reikia nušlifuoti ir išsiurbti. 
Gruntas turi atitikti galiojančias normas ir instrukcijas. 
Atskilusias paviršiaus dalis ir seno grunto, glaisto arba klijų liekanas reikia kruopščiai pašalinti, pvz., valant šepečiu, 
šlifuojant arba frezuojant. 
Tokiu būdu paruoštą paviršių reikia gerai nusiurbti ir padengti gruntu. 
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Alternatyvūs pasiūlymai dėl gruntavimo priemonių panaudojimo 

 Pagrindas / panaudojimo tikslas Gruntavimo priemonė Rūšis 

   cemento, betono, lastriko grindinys UZIN PE 360 D 

   anhidritinis / kalkių sieros grindinys UZIN PE 240 D 

   magnezinis / betono drožlių grindinys UZIN PE 260 D 

   vandeniui atsparių klijų likučiai UZIN PE 260 D 

   vandeniui jautrių klijų likučiai UZIN PE 460 RE 

   per drėgnas cemento, betono grindinys UZIN PE 460 RE 

   išdūlėjusių paviršių sutvirtinimas UZIN PE 460 RE 

D = dispersija, RE = dvinarė epoksidinė derva 

 

Darbas su išlyginamąja mase: 

1. Į indą įpilkite apie 7,0 litrus šalto vandens. Supilkite maišo turinį (25 kg) smarkiai kratydami, o po to išmaišykite 
iki vienalytės masės, kad nesusidarytų gumuliukų. Naudokite maišiklius, skirtus glaistams. Negalima pilti daugiau 
vandens negu nurodyta ant pakuotės. 
2. Išpilkite masę ant gruntuoto pagrindo ir tolygiai paskirstykite mentele. Jei įmanoma, išpilkite reikiamo storio 
sluoksnį vieno darbo ciklo metu. Ten, kur bus naudojamos biuro kėdės su ratukais, minimalus užpilamo sluoksnio 
storis turi būti 1 mm, o prastai sugeriančių arba drėgmei jautrių pagrindų sluoksnis – mažiausiai 2 mm. Norint 
pagerinti paviršiaus kokybę ir išgauti geresnį masės pasiskirstymą, tuojau po užpylimo reikia valcuoti ją velenu. 
3. Džiūvimo laikas 3 mm storio sluoksniui, esant 20 °C temperatūrai, yra 1 diena. Šlifavimas turi būti atliekamas po 
12 – 24 valandų švitriniu popieriumi, kurio grūdeliai yra 40 – 60 dydžio. Tai pagerina paviršiaus kokybę ir padidina 
jo absorbavimo savybes. 
 

Išeiga: 

Sluoksnio storis Išeiga 25 kg maišo užteks: 

1 mm 1,5 kg / m² 17 m² 

2 mm 3,0 kg / m² 8 m² 

5 mm 7,5 kg / m² 3 m² 

10 mm 15,0 kg / m² 1,5 m² 
 

Svarbios pastabos: 

• Originalią pakuotę laikykite mažiausiai 12 mėnesių sausoje vietoje. Atplėštas pakuotes sandariai uždaryti, o jų 
turinį greitai sunaudoti. 
• Geriausiai apdorojama esant 18 – 25 °C temperatūrai ir žemesnei negu 75 proc. santykinei oro drėgmei.  
• Žema temperatūra, didelė drėgmė ir labai storas sluoksnis sulėtina, aukšta temperatūra pablogina kietėjimą ir 
džiūvimą, todėl maišant vasarą reikia naudoti šaltą vandenį. 
• Tiekiant mechaniniu būdu, reikia naudoti ištisinio darbo sraigtinius PFT-T2E tipo siurblius. 
• Tuo atveju, kai masė yra užpilama per keletą darbo ciklų, kitą sluoksnį reikia pilti dar ant drėgno paviršiaus, tuoj 
pat po to, kai tik bus galima ant jos atsistoti. Priešingu atveju užpiltą masę reikia palikti 24 valandoms visiškai 
išdžiūti, o po to gruntuoti ir po 3-4 valandų užpilti kitą sluoksnį. 
• Naujai užpiltą masę reikia saugoti nuo skersvėjo, saulės spindulių ir aukštos temperatūros. 
 

Darbų sauga: 

GISCODE ZP 1 – labai mažas chromo rūgšties druskos kiekis. Žymėjimas Xi – „dirginantis“. Sudėtyje yra cemento! 
Reaguodamas su vandeniu, šis cementas tampa šarminiu, todėl reikia vengti patekimo ant odos ir į akis. 
Maišydami mišinį dėvėkite apsauginę kaukę. Stenkitės, kad mišinys nepakliūtų į akis ar ant odos. Patekus mišiniui 
ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų mišinys į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei 
pasikonsultuokite su gydytoju. 
EMICODE EC 1 „labai maža sklaida“ – produktas patikrintas ir yra kvalifikuotas, remiantis GEV direktyvomis. Iš šio 
produkto neišsiskiria formaldehidas arba kitos organinės garuojančias medžiagos. Sukietėjęs ir sausas produktas 
aplinkai nekenksmingas. 
  
Atliekų tvarkymas: 

 Nepilti į kanalizaciją, gruntinius vandenis arba žemę. Tuščios, popierinės pakuotės yra perdirbamos. Produkto 
likučiai surenkami, sumaišomi su vandeniu, paliekami sukietėti ir pašalinami kaip statybinės atliekos. 


