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UZIN NC 182 smulkiagrūdis remontinis glaistas (be storio apribojimų) 

Tvirtas, greitai kietėjantis, cemento pagrindu pagamintas glaistas, skirtas sienoms ir grindims 

  
 Panaudojimas: 
• Įtrūkimų ir skylių remontui cementiniuose pagrinduose; 
• Paviršiniam glaistymui įskaitant laiptus; 
• Tinka formuoti nuolydžius iki „O“; 
• Glaistyti betono, kalcio sulfato pagrindus; 
• priš klojant elastines arba medines grindis; 
• Tvirtai įrengtoms OSB plokštėms; 
• Tinka šildomoms grindims; 
• Vidaus darbams. 
  

 
  
    Techniniai duomenys: 

Savybės: 
• Labai greitai džiūsta; 
• Konsistencija pritaikoma individualiems 
poreikiams; 
• Be sluoksnio storio apribojimų; 
• Smulkus grūdas garantuoja, kad pagrindas 
neatsispaus ant plonų dangų; 
• Mišinys atitinka PN EN 13 813 reikalavimus; 
• Ribotas chromo junginių kiekis. 
 
 
 

• Pakuotė:   popierinis maišas; 
• Maišo svoris:   20 kg 

• Spalva:   pilka 

• Galiojimo laikas:  12 mėn.; 
• Reikiamas vandens kiekis:  6-7,5 litro 25 kg maišui; 3–3,75 litr į    

12,5 kg maišą; 
• Išeiga:   1 mm storiui apie 1,5 kg/m²; 
• Darbinė temperatūra:  min. pagrindo temperatūra +5 °C; 
• Darbo laikas*:  ~ 10 min.; 
• Galima vaikščioti*:  po 0,5–1 valandos.; 
• Galima kloti dangą:  po 60 min*. 
    * esant 20° C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei, 3mm storiui.      

Pagrindo paruošimas: 
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, atsparus apkrovai ir ant jo neturi būti medžiagų, trukdančių sukibimui. 
Užpilamus anhidritinius grindinius reikia nušlifuoti ir išsiurbti. 
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: 
 

Pagrindas / panaudojimo tikslas Gruntas Rūšis 

   cemento, betono, lastriko grindinys UZIN PE 360 / FG 300 D 

   anhidritinis / kalkių sieros grindinys UZIN PE 240 / FG 300 D 

   medinės / MDP grindys  UZIN PE 630  D 

   per drėgnas cemento, betono grindinys UZIN PE 460 RE 

D = dispersija, RE = dvinarė epoksidinė derva 

 
Darbas su glaistu: 
1. Į indą įpilkite apie 6-7,5 litrų šalto vandens. Maišydami mažesnius kiekius, naudokite 250-300 ml vandens 1-am 

kg sauso mišinio. Supilkite maišo turinį (25 kg) smarkiai kratydami, o po to išmaišykite iki vienalytės masės, kad 
nesusidarytų gumuliukų. Maišykite su vandeniu tik tokį mišinio kiekį, kurį galėsite sunaudoti per 10- 15 min. 

2. Glaisto masę užtepkite ant gruntuoto pagrindo lygia mentele ir geriausia iškart norimu galutiniu storiu. Po ~ 25 
min. galite užtepti papildomai.  

3. Džiūvimo laikas 3 mm storio sluoksniui ~ 1 valandą, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. 
Šlifavimas turi būti atliekamas švitriniu popieriumi Nr. 40  arba 60. 
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Išeiga: 

 Sluoksnio storis Išeiga 25 kg maišo užteks: 
1 mm 1,5 kg / m² 17 m² 

3 mm 4,5 kg / m² 5 m² 

10 mm 15 kg / m² 1,67 m² 

 
Svarbios pastabos: 
 

• Originalią pakuotę laikykite mažiausiai 12 mėnesių sausoje vietoje. Atplėštas pakuotes sandariai uždaryti, o jų   
turinį greitai sunaudoti. 

• Geriausiai apdorojama esant 15 – 20 °C temperatūrai ir ≤ 65 proc. santykinei oro drėgmei.  
• Žema temperatūra, didelė drėgmė ir labai storas sluoksnis sulėtina, aukšta temperatūra ir žema santykinė oro 

pagreitina kietėjimą, todėl vasarą saugokite mežiagas vėsioje patalpoje ir maišant naudokite šaltą vandenį; 
• Temperatūrinėms ir pasienių siūlėms reikia naudoti atskiriančias juostas, kad mišinys nesubėgtų į ertmes. Juostas 

naudoti ypač patartina įrengiant storesnius nei 5 mm sluoksnius. 
• NC 182 glaistą užpilant išlyginamuoju mišiniu ar įrenginat sekantį jo sluoksnį, glaistą reikia nugruntuoti Uzin PE 

360 / Codex Fliesengrund FG300 ir ~ 1 val. galima pilti/dengti. 
• Dengiant glaistu storiau nei 10 mm, į masę reikia įmaišyti iki 50 % UZIN kvarcinio smėlio frakcija 1-2,5 mm. 
• Prieš įrengdami storesnius nei 10 mm sluoksnius, taip pat drėgmei jautrius pagrindus (kalcio sulfato), silpnus 

pagrindus ar su klijų likučiais, gruntuokite epoksidiniu 2K gruntu Uzin PE 460.  
• OSB plokštes, naujo asfaltą ar pagrindų su kietai prikibusiais vandeniui atsparių klijų likučiais galite negruntuoti, 

jei dengsite storiu iki 3 mm; didesniems storiams arba senam asfaltui naudokite kalcio sulfato sudėties 
išlyginamuosius mišinius, pvz. Uzin NC 118. 

• Jei ant < 1 mm NC 182 glaisto naudosite dispersnius dangų klijus, rekomenduodama nugruntuoti Uzin PE 360 / 
Codex Fliesengrund FG300. 

• Užteptą glaistą reikia saugoti nuo skersvėjų, saulės spindulių ir aukštos temperatūros. 
• Įrengtas glaistas gali skilinėti dėl silpnų ar lipnių pagrindų arba paliktas per ilgai ir neuždengtas jokia danga. 

Venkite tokių situacijų. 
 

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. 
 


