
 
 

 
UAB „Lispimeks dangos“                                                                                             1 psl. iš 2 
www.lispimeks.lt 

 UZIN PE 414 TURBO vieno komponento poliuretaninis gruntas 

Epoksidinės dervos 1-komponentis greitai džiūstantis gruntas klijams 

 
  

Aprašymas: 
1-komponentis poliuretaninis greito džiūvimo gruntas 
atitinkamiems klijams grindų dangoms klijuoti. Sudaro 
apsaugine plėvelę bei suriša medžiagas ant paviršiaus. Ypač 
gerai apsaugo paviršių su nemažu drėgmės likučiu. Vidaus 
darbams. 

 
Savybės: 

• PE 414 Turbo gruntas:  Labai greitai džiūstantis 
• Rišamoji medžiaga tokio pat tipo klijams 
• Lengvai padengiamas 
• Be tirpiklių ir be vandens 
• Labai gera skvarba 

• EMICODE EC 1 R PLUS / labai mažai garuojantis 
 
Gruntas rekomenduojamas:   

• vandeniu šildomoms grindims; 
• naudoti su UZIN MK serijos 92 S, 95, 100, 150, 200, 250 klijais ant cementinių, kalcio sulfato, 

akmens-medžio masės, betoninių, drožlių plokščių ar esamų pagrindų su gruntuotu paviršiumi. 
Taip pat šiuos paviršius sutvirtina;  ant jau esamų paviršių; 

• ant paviršių su 4% procentų liekamąją drėgme;   
• ant medinių plokščių OSB, fanera ir kitos.   
• Komercinės bei gyvenamosios paskirties patalpose;  Ypač taupant laiką, gruntas sukimba ypač 

greitai, dažnai galima klijuoti jau po 30-50min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pagrindo paruošimas:  

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Būtinai reikia gerai išvalyti pagrindą nuo 
dulkių, nešvarumų ar kitų medžiagų. Cementiniai ar kalcio-sulfato pagrindai būtinai turi būti šlifuojami 
bei išvalomi pagrindo įrengėjo ar grindų klojikų. Patikrinkite pagrindo paruošimą pagal reikalavimus ir 
ištaisykite defektus. Įsitikinkite, jog pagrindas švarus, lygus. Visuomet leiskite gruntui pilnai išdžiūti. 

 
Gruntavimas:  

1. Prieš gruntuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Gerai suplakite. Supilkite gruntą į švarų kibirą. 
Kruopščiai išmaišykite.  

Techniniai duomenys:  Pakuotė:  plastikinis bakelis  
Pakuotės svoris: 0,9 kg, 6 kg, 12 kg 
Galiojimo laikas: min. 9 mėn. 
Spalva:  ruda 
Išeiga:  80 - 150 g/m2 sluoksniui  
Darbinė temperatūra:   15 0C  
Darbo laikas:  60 min. 
Džiūvimo laikas: 1 - 6 h * 
 

*žiūrėti išeigų lentelę 
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2. Paskirstykite gruntą tolygiai naudojant volelį. Nepilkite grunto labai daug, kad nesusidarytu balos. 
Tai gali pakenkti gruntavimo kokybei.  

3. Kadangi gruntas yra greito džiūvimo paprastai pakanka vieno sluoksnio. Tiesioginį klijavimą 
reikia atlikti per 48 val.  

4. Geresnei drėgmės izoliacijai bei ant gerai sugeriančių paviršių galima gruntuoti ir 2 kartus. Jei 
gruntas yra naudojamas ant paviršių su didele drėgme (iki 4% ) gruntuoti 2 kartus būtina panaudojant 
nemažiau kaip 350g/m2 . Antras sluoksnis išdžiūs negreičiau nei per naktį. 

5. Po gruntavimo nedelsiant praplaukite įrankius naudodami UZIN Clean Box. Sukietėjęs gruntas 
sunkiai valomas. 
 
Svarbios pastabos: 

• Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 9 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. 
Atidarius tarą rekomenduojama ją laikyti kruopščiai uždarytą nenaudojant. Prieš gruntavimą 
leiskite tarai aklimatizuotis. 

• Optimalios darbo sąlygos yra 150C – 250C. Santykinė oro drėgmė 55-65%. Žemesnė temperatūra 
prailgina džiūvimo laiką. 

• Naudojant kaip apsaugos barjerą ant drėgnų paviršių būtina gruntuoti 2 kartus. Pagal DIN 18 195 
4d. tai nėra struktūrinės drėgmę izoliuojančios membranos pakaitalas.   

• Ant gerai sugeriančių paviršių rekomenduojama iš karto į sąmatą įtraukti 2 sluoksnius grunto. 
• Klijavimas gali būti atliekamas tik per 48 val.   
• Jei pagrindo santykinė drėgmė viršija 4% naudokite UZIN PE 460 arba PE 480 
• Rekomenduojama naudotis šiais standartais: 

o DIN 18365 – Darbas su grindų dangomis  
o DIN 18356 – Darbas su medinėmis grindimis 

 
 
Pagrindas Džiūvimo laikas Išeiga 
MK 92 S, 95 klijams 60 – 90 min. 100 – 200 g/m2 
MK 150, 200 klijams ˃ 120 min. 100 – 200 g/m2 
Sugeriantys pagrindai 40 – 60 min. ~ 150 g/m2 
Seni pagrindai su liekamaisiais klijais 60 – 90 min. 100 – 150 g/m2 
MK 250 klijams ˃ 12 val. 100 – 200 g/m2 
 
 
Darbų sauga: 

Grunte nėra tirpiklių . Nedegus. Kenksmingas jei pateks ant akių ar ne tyčia nurijus. Naudokite 
apsaugines pirštines, akinius. Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo kiekiu. 
Patekus ant akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Rekomenduojama patalpą vėdinti. 
Susikaupusias grunto šiukšles būtina išmesti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį. 


