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UZIN NC 888 smulkios frakcijos ir greito džiūvimo grindų glaistas 

Universalus remontinis glaistas ant įvairių pagrindų ir paviršių. 
 
 
 Panaudojimas: 

• Ant senų grindų dangų (žr. svarbias pastabas) 
• Ant naujų arba senų cementinių išlyginamųjų mišinių. 
• Ant pagrindų su gerai sukibusiais ne vandens pagrindo klijais. 
• Ant didelio ir mažo formato plytelių, natūralaus akmens, faneros ar OSB. 
• Ant visų standartinių plokščių, betono ar kitų pagrindų. 
• Intensyvaus judėjimo buitinėse ir komercinėse patalpose, įskaitant ratukų poveikį. 
• Ant šildomų grindų. 

  
 
 

 
 

             Techniniai duomenys: 

Savybės: 

• Nedidelė pakuotė; 
• Nereikia grunto*(žr. pastabas); 
• Greitai džiūsta; 
• Lengvai tepasi; 
• Lygus paviršius; 
• Minimalus pagrindo paruošimas; 
• Universalus produktas; 
• Atitinka griežtus EMICODE EC 1 R PLUS 

kriterijus 
 

 

 

• Popierinio maišo svoris:  4,5 kg 
• Spalva:    pilka 
• Galiojimo laikas:  min 9 mėn. neatidarytame maiše 
• Reikiamas vandens kiekis:  žiūrėti ant pakuotės 
• Išeiga:   3 mm storiui apie 2,78 m² 
• Sausos medžiagos pH: 8 (sumaišytos su vandeniu, kurio pH7) 
• VOC:  0 (neužfiksuojama) 
• Darbinė temperatūra:  min. pagrindo temperatūra +10 °C 
• Darbo laikas*:  ~ 10 - 15 min. 
• Galima vaikščioti*:  ~ 10 min* 
• Galima kloti dangą: ~ 15 min* 
• Galima kloti medines grindis: ~ 12 val.* 

    * esant 21° C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei, 3mm storiui.      
Privalumai: 

• Nereikia gruno – taigi laukti kol jis išdžius; 
• Daugeliu atvejų įvairias grindų dangas galima sumontuoti per 15 minučių; 
• Puikios sukibimo charakteristikos; 
• Darbo sąnaudų taupymas; 
• Lengvai pašalina daugumą pagrindo trūkumų; 
• Sveika patalpų oro kokybė;  
• LEED V4 prisidedantis produktas. 
 

Produkto savybės: 

UZIN NC 888 yra greitai džiūstantis, nelygumams lyginti lyginamasis mišinys. Gali būti glaistoma iki 25 mm. Jis 
pasižymi puikiomis sukibimo savybėmis su įvairiais pagrindais, dažnai nenaudojant grunto*.  
 

Pagrindo paruošimas: 

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, be įtrūkimų, švarus ir be jokių teršalų, tokių kaip riebalai, aliejus, dažai, vaškas, 
kietinimo ir sandarinimo junginių, kurie gali pakenkti sukibimui. Patikrinkite pagrindą pagal taikomus drėgmės kiekio 
standartus. Bet kokios silpnai sukibusios ar minkštos paviršiaus medžiagos, tokios kaip birūs klijų likučiai, 
išlyginamieji mišiniai, grindų dangos, turi būti pašalintos. Kruopščiai išsiurbkite visas birias medžiagas ar dulkes. 
Dėmesio: nešlifuokite klijų likučių, nes gali atsirasti kenksmingų dulkių. Įkvėpus asbesto dulkių, gali atsirasti 
asbestozė ar kiti sunkūs kūno sužalojimai. Nurodymus skaitykite tamprios grindų dangos instituto leidinyje 
„Rekomenduojama darbo praktika tamprioms grindų dangoms pašalinti“. 
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UZIN NC 888 glaistas yra tinkamas naudoti ant įvairių pagrindų, paprastai nenaudojant grunto. Gipso betono 
paviršiai turi būti gruntuojami prieš naudojant NC 888. Prieš montuojant grindis, reikia įvertinti, ar reikalingas 
pagrindų gruntavimas. Rekomenduojama visada gruntuoti grindis. Jūsų darbo kokybė priklauso nuo jūsų paties 
profesionalaus sprendimo ir produkto naudojimo. Jei abejojate dėl kokių nors naudojimo rekomendacijų ar 
instrukcijų, atlikite nedidelį bandymą arba gaukite techninę konsultaciją. 
Kadangi grindų danga skiriasi, visada laikykitės grindų dangos gamintojo instrukcijų, tokių kaip didžiausias leistinas 
drėgmės kiekis, klijų pasirinkimas ir numatytas produkto galutinis naudojimas. Naudojant modifikuotus polimerinius 
polimerus, visada rekomenduojama išbandyti esamo pagrindo drėgmę, kad įsitikintumėte, jog jis atitinka grindų 
dangos gamintojo reikalavimus. Cemento pagrindu pagaminti produktai nėra skirti naudoti kaip drėgmės barjerai. 
Prieš tepant UZIN NC 888, reikia atkreipti dėmesį į drėgmės mažinimą.  
Norėdami gauti papildomos informacijos apie pagrindo paruošimą, skaitykite UZIN „Pagrindo paruošimo vadovas“. 
 

Darbas su glaistu: 

1.  Idealus UZIN NC 888 kiekio maišymo santykis yra dvi miltelių dalys ir viena vandens dalis. Taip paprastai 
gaunama reikiama konsistencija. Maišant pilną 4,5 kg maišą „UZIN NC 888“, vandens santykis nurodomas 
produkto pakuotėje. Nepadauginkite vandens. Įpylus papildomo vandens, susilpnės junginys ir sumažės jo 
stiprumas. 

2.  Į švarų indą supilkite šaltą, švarų vandenį. Lėtai, intensyviai maišydami, supilkite miltelius ir sumaišykite iki 
klampios, be gumulų konsistencijos, naudodami maišytuvą (mažiausiai 650 aps./min.). Skiedinį sumaišykite tik 
tiek, kiek galima sunaudoti per 10–15 minučių darbo laiką*. 

3.  Tolygiai užtepkite gautą masę ant pagrindo iki norimo storio, naudojant mentelę. Rekomenduojamas mažiausias 
neabsorbuojančių paviršių gylis, kad būtų nelaidžios grindys, yra 1/8 "(3 mm). 

4.  Ant paruoštų grindų dangą kloti galima po maždaug. 15 minučių* įprastomis grindų dangos klojimo sąlygomis. 
Klojant medienos grindis, kamštį ar laminatą, džiūvimo laikas yra maždaug. 12 valandų*. Tik vidaus naudojimui. 

5.  Svarbu pažymėti, kad grindų dangoms klijuoti naudojama daug skirtingų tipų klijų, o jų sugeriamumas 
cementiniuose pagrinduose gali labai skirtis. Jei nustatoma, kad naudojami klijai ant UZIN NC 888 džiūsta greičiau 
nei gretimo betono, pagrindo paviršių rekomenduojame gruntuoti gruntu UZIN PE 260, praskiestu vandeniu 
santykiu 1: 3. Leiskite gruntui gerai išdžiūti, tada tęskite klijavimo darbus. Naudojant gruntą, bus suvienodintas 
klijų džiuvimo laikas, nepakenkiant sukibimui ar ilgalaikiam veikimui. 

*esant 21° C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei 
Žema grindų temperatūra ir storesnis sluoksnis prailgina džiuvimo procesą.. 
   Išeiga: 

 Sluoksnio storis 4,5 kg maišo užteks: 

3 mm 2,78 m² 

6 mm 1,39 m² 

 

Svarbios pastabos: 
• Senas gerai priklijuotas elastines dangas šio glaisto NC 888 pagalba galima paruošti dangų klijavimui ant viršaus: 

- Senas švarias PVC dangas reikia nugruntuoti Uzin PE 280 gruntu neįgeriantiems paviršiams ir tada glaistyti NC 
888, taip paruošiant įgeriantį klijus paviršių; 

- Seną švarų natūralų linoleumą reikia dar pašiaušti šlifuojant ir tada be grunto glaistyti su NC 888; 
• Laikymas: mažiausiai 9 mėnesiai originalioje pakuotėje, jei laikoma sausoje aplinkoje. Sandariai uždarykite 

atidarytą pakuotę ir turinį panaudokite kuo greičiau. 
• UZIN NC 888 sudėtyje yra Portlando cemento. Žr. „Darbo vietos ir aplinkos apsauga“. 
• Nenaudokite kaip išlyginamojo mišinio po medinėmis grindimis. Tam naudokite „UZIN NC 170 LevelStar“. 
• Nenaudoti lauke, ar drėgnose patalpose. 
• Nenaudokite kaip galutinio nusidėvėjimo paviršiaus. Virš UZIN NC 888 visada reikia įrengti viršutinę dangą. 
• Kaip ir naudojant visus polimerinius cementus, rekomenduojame atlikti drėgmės testą, kad įsitikintumėte, jog 

esami drėgmės lygiai atitinka sumontuotas grindis. Jei reikia sumažinti drėgmę naudokite drėgmės surinkėjus. 
 

Darbų sauga: 

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų atsargumo priemonių ir įspėjimų, esančių ant produkto etiketės. Išsamią saugos 
informaciją rasite saugos duomenų lape (SDS), kurį galite rasti adresu www.uzin.us. 
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. 


