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Gruntas UZIN PE 350 
 
              Dispersinis gruntas įgeriantiems paviršiams 
 

Aprašymas: paruoštas naudoti, greit džiūstantis gruntas įgeriantiems 
mineraliniams paviršiams prieš įrengiant cementinius išlyginamuosius 
mišinius, betono mišinius. Vidaus ir lauko darbams. 
 

Paskirtis:  -     Cementiniams ir kalcio sulfato pagrindams; 
- Betonui, gipsiniams paviršiams, gipso plokštėms; 
- Silikatui, kalkakmeniui; 
- Surišti smulkias dulkes prieš įrengiant UZIN 

plonasluoksnius mišinius; 
- Gyvenamosioms, komercinėms ir pramoninėms 

patalpoms; 
- Vandeniu šildomoms grindims; 
- Po ratukinėmis kėdėmis DIN EN 12 529 

 

Ypač rekomenduojamas gruntuoti prieš Uzin cementinius mišinius ant įgeriančių pagrindų surišti dulkes, 
sumažinti mišinių vandens per greitą atidavimą į pagrindus. 
 
Sudėtis: Vandeninė polimero dispersija su priedai. 
 
Produkto pranašumai: 
 

Šis gruntas pasižymi giliu skvarbumu dėl sudėtyje esančio smulkių dalelių sintetinės dervos hidrosolio. 
Sutvirtina paviršių. Drėgmei jautrius paviršius apsaugo nuo vandens, įmaišomo į mišinius.  

� Gerina mišinių ir pagridno sukibimą.   
� Paruošta naudojimui 
� Greitas džiūvimas 

� Atsparus šalčiui 
� Mažina substrato sugeriamumą 
� Be tirpiklių 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 *esant 20º C ir 65 % santykinei oro drėgmei 

 

Pagrindo paruošimas:  
 

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įtrūkimų ir 
nepadengtas jokiomis medžiagomis, kurios trukdytų sukibimui.  

Kalcio sulfato pagrindai turi būti nušlifuojami ir nusiurbiami.  
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. 

Leiskite gruntui tinkamai nudžiūti. Pasitikrinkite toliau naudotinų medžiagų instrukcijas. 

Techniniai duomenys:  Pakuotė:  plastikinis kanistras  
Pakuotės svoris: 10 kg 
Galiojimo laikas: min. 12 mėn. 
Spalva:  žalia 
Išeiga:  100 - 150 g/m2  
Darbinė temperatūra:   min. 10 0C (pagrindų) 
Džiūvimo laikas: 1 - 6 h * 
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Naudojimas:  
 1. Prieš naudodami leiskite gruntui talpoje įgauti kambario temperatūrą, tuomet gerai sumaišykite ir supilkite į 
švarų ovalų kibirą. 
2. Voleliu padenkite pagrindą gruntu. Nepilkite grunto tiesiai ant pagrindo ir venkite balų susidarymo, kad 
išvengtumėte netolygaus pagrindo prisotinimo. 
3. Įrankius iškart nuplaukite vandeniu.  
4. Paprastai šį gruntą galima naudoti neskiestą. Ant cementinių pagrindų galima skiesti vandeniu santykiu 1:1. 
Tuomet atitinkamai gali keistis džiūvimo laikas, sukibimo ar barjero poveikis. 
 
Džiūvimas:  leiskite gruntui įgauti skaidrią beveik nelipnią plėvelę: 
  
Cementiniai pagrindai, cementiniai išlyginamieji mišiniai: 1 h* 
Kalcio sulfato ir gipsiniai pagrindai: 4 - 6 h* 
Tankūs įgeriantys paviršiai, pvz. seni klijai, teraca 4 - 6 h* 

    *esant 20º C ir 65 % santykinei oro drėgmei 
 
Išeiga: dengiant voleliu sudaro 100- 150 g/m2 priklausomai nuo pagrindo porėtumo ir šiurkštumo. 
 
 Svarbios pastabos:  
 

� Sandėliavimo laikas min. 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. Žema temperatūra paiilgina, o aukšta – sutrumpina 
džiūvimo laiką. 

� Lyginant pagrindus keliais sluoksniais išlyginamųjų mišinių, kiekvieną sluoksnį reikia tinkamai 
išdžiovinti, nugruntuoti UZIN PE 350 ir, jam pakankamai išdžiūvus, pilti sekantį mišinio sluoksnį. 

� Pildami lyginamuosius mišinius storesniu nei 10 mm sluoksniu ant drėgmei jautrių ar silpnų pagrindų 
(pvz. kalcio sulfato ar senų pagrindų) geriau naudokite epoksidinius gruntus: UZIN PE 460; UZIN PE 
480. 

� Netinka pagrindams su vandeniui neatsparių klijų ar fiksatorių likučiais.  
� Netinka tiesiogiai klijuoti medžiui skirtiems klijams. 

 
Laikykitės visuotinai pripažintų grindų dangos įrengimo prekybos taisyklių ir technologijų bei atitinkamų 
taikomų standartų (pvz., EN, DIN, VOB, OE, SIA). Šie standartai ir biuleteniai, be kita ko, yra papildoma 
informacija ir yra rekomenduojami tam, kad būtų atkreiptas ypatingas dėmesys: 

– DIN 18 365 “Working with floor covering”, Ö-Norm B 2236 
– DIN 18 356 “Working with wood flooring”, Ö-Norm B 2218 
– TKB publication “Assessment and preparation of substrates for floor covering and wood flooring installation” 
– BEB publication “Assessment and preparation of substrates” 
– Technical bulletin of the Central Association of the German Building Construction Trade (ZDB) “Resilient floor covering, textile 

floor covering and wood flooring on heated underfloor constructions” 
 

Darbo vietos ir aplinkos apsauga: 
 

Neužsiliepsnoja. Nereikalauja ypatingų apsaugos priemonių. Rekomenduojama naudoti apsauginį kremą ir 
vėdinti darbo patalpas. Sutvirtėję klijai neturi kvapo ir nesudaro fizinio ar ekologinio pavojaus. 
 
Pakuotės utilizavimas: 
 

Stenkitės surinkti ir utilizuoti produkto likučius ir pakuotę. Negalima pilti į nuotekų sistemą ar ant dirvožemio. 
Ištuštintos pakuotės yra perdirbamos. Pakuotės su skystais likučiais yra klasifikuojami kaip ypatingos atliekos. 
Sukietėję likučiai priskiriami statybinėms atliekoms. 
 
 
 


