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UZIN PE 280 gruntas neįgeriantiems paviršiams 

 
Per 45 min. išdžiūstantis dispersinis gruntas pagal anglies technologijas        

 
Šiukščią plėvelę sudarantis gruntas skirtas grindims 
su senų klijų ar mišinių likučiais, taip pat sukurti 
sukibimą su neįgeriančiais paviršiais įskaitant ant 
poliuretaninių ir epoksidinių gruntų prieš įrengiant 
lyginamuosius mišinius. Ypač trumpas džiūvimo 

laikas. Dėl tolygios konsistencijos, tinka vertikaliems paviršiams. 
Skirta pagrindams: 
- su tvirtai prikibusiais senų klijų ar lyginamųjų mišinių likučiais; 
- neįgeriantiems arba sunkiai įgeriantiems paviršiams: teraca, tvirtai priklijuotos keraminės ir akmens 

masės plytelės, vandeniui atsparūs padengimai, metalo paviršiai; 
- nugruntuotiems su Uzin PE 460 arba PE 414 Turbo; 
- senas arba nešlifuotas asfaltas; 
- didžiausios apkrovos patalpose; 
- šildomoms grindims; 
- po ratukinėmis kėdėmis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagrindo paruošimas: Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įtrūkimų ir nepadengtas jokiomis medžiagomis, 
kurios trukdytų sukibimui. 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. Patikrinkite šlapiu valymu, ar klijų likučiai tikrai 
atsparūs vandeniui ir netirpsta. Neįgeriančius paviršius intensyviai išvalyti galite su Uzin RG 194 ir vandeniu; kai 
nudžius, nušlifuokite iki matinio paviršiaus, nusiurbkite.  
 

Naudojimas:  1. Prieš naudodami leiskite gruntui kibiruose įgauti kambario temperatūrą, tuomet išmaišykite. 
2. Gruntą denkite tolygiai plonu sluoksniu naudodami trumpo plauko ėriuko vilnos arba veliūrinį volelį. 

Išdžiūvęs gruntas sudaro gelsvą plėvelę. 
3. Įrankius iškart nuplaukite vandeniu. 

 

 Svarbios pastabos:  
� Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo šalčio. 

Panaudojus sandariai uždarykite ir kaip galima greičiau sunaudokite. 
� Optimalios darbo sąlygos yra 150C–250 C, grindų temperatūra ≥15º C, sant. oro drėgmė ≤60%,  
� Jei vėliau įrengsite dar vieną išlyginamojo sluoksnį, prieš tai reikia nugruntuoti Uzin Fliesengrund. 
� Kai naudojate PE 280 ant visiškai neįgeriančių pagrindų, maksimalus išlyginamojo storis neturi viršyti 10 mm 

arba gruntuoti su Uzin PE 460, o ant asfalto – 3 mm. 
� Pagrindus su tirpiais vandeny klijų likučiais (sulfito arba fiksatoriaus), gruntuokite Uzin PE 460 PE 414 Turbo. 
� Atkreipiame dėmesį į naudingus patarimus galiojančius reikalavimus šiuose dokumentuose: DIN 18 352 „Darbas 

su parketu“, DIN 18 365 „Darbas su grindų dangomis“, Klijų pramonės asociacijos publikacija „Pagrindų 
įvertinimas ir paruošimas - elastinių ir kilimini ų dangų klijavimas“, Vokietijos statybos verslo centrinės 
asociacijos publikacija „Elastinės bei kiliminės dangos ir parketas ant šildomų grindų“, techninė informacija 
2/1990 

Darbų sauga:  Grunto sudėtyje didelis tirpiklių kiekis. Lengvai užsidegantis. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. 
Rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Draudžiama šalia rūkyti ar naudoti šalia atviros ugnies. 
Rekomenduojama ypatinga sauga.  

Techniniai duomenys:  Pakuotė:  pailgas plastmasinis kibiras 
Pakuotės svoris: 5 arba 12 kg 
Galiojimo laikas: 12 mėn. 
Spalva:  gelsva 
Išeiga:  70 - 150 g/m2  
Darbinė temperatūra:   min. 10 0C grindų lygyje 
Džiūvimo laikas: 45 min – 4 h   prie 200 C 


