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Uzin NC 146 grindų išlyginamasis cementinis mišinys 0-6 mm storiu 
 

Ypač takus, vidaus patalpoms.          
 
Paskirtis: 
 
- gerai įgeriantiems paviršiams prieš įrengiant PVC, kilimines, natūralaus linoleumo 
ir kt. elastines dangas; 
- lyginti pagrindus prieš įrengiant keramines ar natūralaus akmens grindis; 
- lyginti betoninius, kalcio sulfato, teracos ar asfalto pagrindus; 
- senus pagrindus su gerai sukibusiais vandeniui atspariais klijų ar mišinių likučiais, 
gruntuoti su Uzin PE 280; 
- gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms; 
- šildomoms grindims; 
- po ratukinėmis kėdėmis; 
- netinka OSB drožlių plokštėms. 
 

  
 
 
 
 

 
Savybės: 

Pasižymi ypač geru takumu, ekonomiška kaina, gerai šlifuojasi ir tinka daugumai dangų. Galima įrengti su 
pumpavimo mašina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Pagrindo paruošimas:  
 
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įtrūkimų ir nepadengtas jokiomis medžiagomis, kurios trukdytų 
sukibimui. Cementinius ir kalcio sulfato pagrindus reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Patikrinkite paviršių pagal 
galiojančias normas ir praneškite apie trūkumus. Esant reikalui mechaniškai nušlifuokite, nutrinkite, nupūskite 
aukštu spaudimu ar kitaip pašalinkite bet kokias minkštas ar silpnai prikibusias paviršiaus apnašas: silpną betoną, 
šlaką, senus klijus, išlyginamųjų mišinių ar dažų likučius. Kruopščiai nusiurbkite visas dulkes ir atgramdytas 
apnašas. Pagrindą nugruntuokite Uzin Fliesengrund ar kitu gruntu iš Uzin asortimento. 
 
Naudojimas:   

1. Į švarų kubilą įpilkite ~ 6 litr šalto švaraus vandens. Tada supilkite mišinį iš maišo. Gerai išmaišykite iki 
vientisos masės, kol neliks gumuliukų. Neperskieskite. Naudokite tinkamą suktuko antgalį. 

2. Mišinį išpilkite ant nugruntuoto pagrindo ir tolygiai paskirstykite specialia mente išlyginamajam sluoksniui. 
Tuomet dygliuotu voleliu galite pagerinti mišinio pasiskirstymą ir pašalinti oro burbuliukus. 

3. Įrankius iškart nuplaukite vandeniu. 
      

Techniniai duomenys:  Pakuotė:  popierinis maišas 
Pakuotės svoris: 25 kg 
Skiedimo santykis: ~ 6 litr/25 kg 
Galiojimo laikas: 12 mėn. 
Spalva:  pilka 
Išeiga:  1.5 kg/1mm/m2  
Darbinė temperatūra:   min. 15 0C grindų lygyje 
Dengimo laikas: 20 – 30 min* 
Vaikščioti galima po: 3 – 4 h*   
Dangas galima kloti po: 24 – 48 h* 
Atsparumas degumui: A1fl  
*esant 20º C ir 65 % santykinei oro drėgmei 
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 Svarbios pastabos:  
 

� Sandėliavimo laikas 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Panaudojus sandariai 
uždarykite ir kaip galima greičiau sunaudokite. 

� Optimalios darbo sąlygos yra 150C–250 C, grindų temperatūra ≥15º C, sant. oro drėgmė ≤ 75 %, vasarą 
maišus laikykite vėsiai ir naudokite šaltą vandenį. 

� Temperatūrinėms ir pasienių siūlėms reikia naudoti atskiriančias juostas, kad mišinys nesubėgtų į ertmes. 
� Naudojant pompas reikia užtikrinti tolygų mechaninį mišinio padavimą į aparatą. Tinkamos pompos yra m-

tec duo mix, P.F.T.- Monojet, ir kt.  
� Lyginant pagrindus keliais sluoksniais išlyginamųjų mišinių, kiekvieną sluoksnį reikia tinkamai išdžiovinti, 

nugruntuoti Fliesengruntu FG 300 arba PE 360 ir, jam pakankamai išdžiūvus (po ~ 1 val.), pilti sekantį 
mišinio sluoksnį. 

� Šviežiai išpiltą mišinį reikia saugoti nuo sausros, saulės spindulių ir aukštų temperatūrų.  
� Įrengtas mišinys gali skilinėti dėl netinkamai paruoštų pagrindų arba paliktas per ilgai ir neuždengtas jokia 

danga. Venkite tokių situacijų. 
 
Darbo vietos ir aplinkos apsauga: 
 
Žemas chromatų kiekis. Sudėtyje yra cemento! Сementas sukelia stiprią šarminę reakciją su vandeniu, todėl 
saugokite akis ir odą. Įvykus tokiam kontaktui, iškart nuskalaukite vandeniu. Pajautus sudirginimą, kreipkitės pas 
gydytoją. Dirbdami mūvėkite pirštines. Maišydami su vandeniu, užsidėkite kaukes nuo dulkių. Sutvirtėjęs mišinys 
neturi kvapo ir nesudaro fizinio ar ekologinio pavojaus. 
 
Pakuotės ir liku čių utilizavimas: 
 
Stenkitės surinkti ir utilizuoti produkto likučius ir pakuotę. Negalima pilti į nuotekų sistemą ar ant dirvožemio. 
Ištuštinti maišai yra perdirbami. Mišinio likučius sumaišykite su vandeniu ir palikite sudžiūti, tuomet jie yra 
priskiriami statybinėms atliekoms. 
 
 
 
 


