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UZIN NC 170  

Premium klasės stipri išlyginamoji masė (be storio aprib.) 

  
Panaudojimas: 

 • Paviršiams, kuriems keliami ypač aukšti reikalavimai, lyginimui prieš visas elastines 
dangas, keramines plyteles, epoksidu; 
• Ant naujų pagrindų, pvz., ant monolitinių anhidrito grindų; 
• Ant senų, remonto reikalaujančių grindų, pvz., ant glaistymo masių ir klijų, atsparių 
vandens poveikiui, likučių; 
• Patalpoms, kuriuose bus naudojamos kėdės su ratukais; 
• Galima pilti su pompa; 
• Vidaus darbams. 
  

 
 

  
Savybės: 

• Ekonomiškas naudojant standartiškose situacijose; 
• Geras įgeriamumas ; 
• Gerai šlifuojasi, lengvai apdorojamas paviršius; 
• Be sluoksnio storio apribojimų; 
• Paruoštas naudoti, pagerintas sausų miltelių 
pavidalo skiedinys su specialiai parinkta smulkia 
skalda.; 
• 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: 6 mėn.; 
• Reikiamas vandens kiekis: 6,0-6,5 litro 25 kg maišui; 
• Išeiga: apie 1,4 kg / m² 1 mm storiui ; 
• Atsparumas: apie 400 kg/cm²; 
• Darbinė temperatūra: min. pagrindo temperatūra + 5°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. 

  
Pagrindo paruošimas: 

 Pagrindas turi būti lygus, stiprus, be įtrūkimų, sausas, švarus ir nesuteptas medžiagomis, galinčiomis sumažinti 
lipnumą. 
Užpilamą anhidritinį grindinį reikia nušlifuoti ir išsiurbti. 
Reikia patikrinti, ar pagrindas atitinka galiojančias normas ir atitinkamas instrukcijas. 
Atskilusios paviršiaus dalys ir senojo pagrindo, glaisto ar klijų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti, pvz. valant 
šepečiu, šlifuojant arba frezuojant. 
Tokiu būdu paruoštą paviršių reikia gerai išsiurbti, o po to nugruntuoti pagal nurodytus reikalavimus. 
  
Darbas su išlyginamąja mase: 

1. Apie 6,0-6,5 litro šalto vandens įpilti į švarų indą. Energingai maišant, įberti maišo turinį (25 kg), o po to 
išmaišyti, kol gausis vientisa konsistencija (masė), siekiant, kad neliktų sausos masės gumuliukų. 
Reikėtų naudoti tinkamas maišymo priemones, skirtas skiedinių masei paruošti. 
2.Negalima pilti daugiau vandens nei nurodyta pakuotėje. 
3. Išpilti masę ant nugruntuoto pagrindo ir tolygiai paskirstyti lygia mentele arba prispaudžiamu įrenginiu, skirtu 
dideliems plotams. Pagal galimybes reikia išpilti reikiamą sluoksnio storį vieno darbo ciklo metu. Norint pagerinti  
paviršiaus kokybę ir gauti geresnį masės paskirstymą tuoj po išpylimo reikia valcuoti ją velenu. 
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4. Džiūvimo laikotarpis 3 mm storio sluoksniui, esant 20 °C temperatūrai – 1 diena. Šlifavimas po 12-24 valandų 
švitrinio popieriaus, kurio grūdeliai 40 – 60 pagerina paviršiaus kokybę ir padidina jos absorbavimą. 
 

Išeiga: 

Sluoksnio storis Išeiga 25 kg maišo užteks: 

1 mm 1,4 kg / m² 18 m² 

3 mm 4,2 kg / m² 6 m² 

6 mm 8,4 kg / m² 3 m² 

9 mm 12,6 kg / m² 2 m² 

  

 
 

Svarbios pastabos: 

• Laikant sausoje vietoje originalios pakuotės išsaugo savybes per 12 mėnesių. Atplėštos pakuotes sandariai 
uždaryti, o jų turinį greitai sunaudoti. 
• Geriausios apdirbimo sąlygos tai 15-25°C temperatūra ir santykinis oro drėgnumas iki 75 %. Žemesnė 
temperatūra, didesnis oro drėgnumas ir storesni sluoksniai pailgina masės susijungimo ir džiūvimo procesą, 
pailgindamos laiką reikalinga gauti tinkamus parametrus leidžiančius vykdyti tolesnius darbus. Aukštoje 
temperatūroje trumpėja naudojimo laikas, todėl vasarą maišymui reikia naudoti šaltą vandenį. 
• Biuro patalpose, kuriose naudojamos kėdės su ratukais, mažiausias sluoksnis turi būti 1 mm, tuo tarpu ten, kur 
yra nesugeriantis pagrindas, pvz. asfaltas mažiausias sluoksnis – 2 mm. 
• Pilant sluoksnius, kurių storis viršija 5 mm, ties vertikaliais pastato elementais (pvz. sienomis) reikia naudoti UZIN 
juostą, skirtą išsiplėtimui. 
• Pilant sluoksnius, kurių storis yra didesnis nei 10 mm, į masę reikia įmaišyti iki 50 % kvarco smėlio UZIN-
Strecksand 2,5 (10-12,5 kg smėlio 25 kg maišui). 
• Pilant mechaniškai reikia naudoti pastovaus veikimo sraigtines pompas Monojet, Tinu ir pan. tipo. 
• Pilant masę keliais sluoksniais kitą sluoksnį reikia pilti ant dar drėgno ankstesnio sluoksnio tuoj pat, kai tik ant jo 
bus galima vaikščioti. Priešingu atveju jau užpiltą sluoksnį palikti iki išdžius 24 valandoms, o po to nugruntuoti 
UZIN-PE 360 preparatu ir po 3-4 valandų užpilti kitą masės sluoksnį. 
• Norint pagerinti masės elastingumą, pvz. dedant atn asfalto pagrindo, 25 kg maišo turinį reikia sumaišyti su 
skiediniui skirto vandens mišiniu: 5,0 l vandens 1,5 l Uzin-PE 520 preparato. 
• Naujai užpiltą masę reikia saugoti nuo skersvėjų, saulės spindulių ir aukštos temperatūros. 
 

Darbų sauga: 

GISCODE ZP 1 – neturintis chromato pagal TRGS 613. Žymėjimas Xi: „dirginantis“. Jame yra cemento, kuris 
reaguoja su vandeniu ir tampa šarminiu, todėl venkite 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. 
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. 


