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 UZIN PE 460 NEW 2-jų komponentų epoksidinės dervos gruntas 

Epoksidinės dervos 2-komponentis gruntas drėgniems ir silpniems pagrindams 

 
  
Aprašymas: 

• 2-komponentis epoksidinės dervos gruntas blokuojantis 5% drėgmę pagal 
CM ant betoninių, cementinių pagrindų; 

• naudojamas izoliacijai gulintiems ant žemės betoniniams blokams, 
cementiniams pagrindams, naujiems betoniniams blokams su didele 
liekamąja drėgme; 

• gruntavimui ir sutvirtinimui įprastų įgeriančių / neįgeriančių pagrindų; 
• vidaus ir lauko darbams. 

  
 

Gruntas rekomenduojamas:   
• blokuoja 5% drėgmę pagal CM; 
• viršutinio sluoksnio sutvirtinimui silpnų, porėtų, su smulkiais įtrūkimais pagrindų; 
• senų pagrindų gruntavimas – lygių, su senais klijų likučiais; 
• galima pasiruošti epoksidines remontines medžiagas; 
• tinka didelių apkrovų gyvenamųjų, gamybinių, pramoninių patalpų pagrindams; 
• tinka po ratukinėmis kėdėmis pagal DIN EN 12529; 
• gruntavimui po UZIN poliuretaniniais ar epoksidiniais klijais; 

 
Savybės: 

• patikima garų izoliacija; 
• giliai įsigeriantis į pagrindus; 
• GISCODE RE 1/be tirpiklių; 
• EMICODE EC 1 R PLUS labai žema emisija; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pagrindo paruošimas:  

 
 
 

Panaudojimas: 
• Kaip izoliacija padidintos liekamosios drėgmės nešildomuosiuose cementiniuose, betoniniuose pagrinduose 

ar ant konstrukcijų surištų betono pagrindu, iki 5% pagal CM. 
• Sutvirtinimas, gruntavimas sausų, mineralinių ar netvirtų pagrindų. Cementiniams, kalcio-sulfato, 

magneziniams, betoniniams pagrindams, medžio drožlių plokštėms V 100 ar OSB. 
• Gruntuoti keramikines, natūralaus akmens, natūralaus apdirbto akmens dangas, terasų, metalo paviršiams. 
• Pagrindų gruntavimui su tvirtai prikibusiais bitumo, dispersinių klijų, dažų, glaistų likučiais. 
• Naudoti su epoksidiniais, poliuretaniniais klijai. 

Techniniai   Pakuotė:  metalinė 
duomenys:  Pakuotės svoris: 5 kg, 10 kg 

Galiojimo laikas: min. 12 mėn. 
Spalva:  skaidri/gelsva 
Išeiga:  200 - 600 g/m2 sluoksniui  
Darbinė temperatūra:   10°C rasos taškas 3°C 
Sudedamosios dalys: A : B = 1,9 : 1 
Darbo laikas paruoštos  
medžiagos:  25-30 min.* 
Galima vaikščioti/ t°C: 10°C    20°C   30°C 
tolimesnių darbų: val.: 21val.  8 val.  5 val. 
Pilnai sukietėja: per 3 – 5 dienas* 

*prie 20°C ir 65% santykinė oro drėgmė 
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• Impregnavimas ir giluminis sutvirtinimas porėtų paviršių, praskiedžiama su UZIN VE 124 (iki 10%). 
• UZIN PE 460 gruntą sumaišius su UZIN XS kvarciniu smėliu (0,1 – 3,2 mm frakcija) gaunama masė 

defektinių vietų remontui. Paviršių reikia gruntuoti ir šlapias ant šlapio principu glaistyti. 
• Skirtas sausų pagrindų apsaugai iš cementinių klijų. 

 
Privalumai / ypatybės: 
UZIN PE 460 gruntas patikimai blokuoja drėgmę senų ir naujų statinių pagrinduose. Dėl naujos formulės turi 
labai mažą emisiją ir yra sertifikuota pagal standartą EMICODE EC 1 R PLUS. Greitai sutvirtėja normaliomis 
sąlygomis. Veiksmingas ir esant žemoms temperatūroms. 
 
Pagrindų paruošimas: 
Pagrindas turi būti, tvirtas, stiprus, švarus ir be įtrūkimų. Būtinai reikia gerai išvalyti pagrindą nuo dulkių, 

nešvarumų ar kitų medžiagų. Patikrinkite pagrindo paruošimą pagal reikalavimus ir ištaisykite defektus. Įsitikinkite, 
jog pagrindas švarus, lygus. Nešvarius, blogai sukibusius, judančius pagrindus pvz.: šiukšlės, klijų, glaistų, dangos, 
lako, valymo priemonių likučius reikia pašalinti. Labai lygūs pvz.: betoniniai užtrinti, magnetiniai pagrindai turi 
būti pafrezuoti. Metaliniai paviršiai turi būti nuriebalinti ir pašiaušti. Ant metalinių paviršių reikia patikrinti 
sukibimo jėgą. Pagrindus kruopščiai nusiurbti. Visuomet leiskite gruntui pilnai išdžiūti. Sekite medžiagų techninę 
informaciją. 

 
Gruntavimas:  

1. Prieš gruntuojant leiskite gruntui aklimatizuotis. Keletą kartų pradurkite kibiro dangčio plastmasinį vidurį 
ir viršutinio konteinerio dugną (komponento B kietiklio tarą) pvz. su ilgesniu atsuktuvu. Kietikis turi pilnai ištekėti į 
apatinę kibiro dalį su komponentu A. Nuimkite viršutinę kibiro ištuštintą dalį ir gerai išmaišykite abu komponentus 
tinkamu suktuku (300 aps./min). Supilkite gruntą į švarų kibirą. Dar kartą gerai išmaišykite. A pav. 

2. Paskirstykite gruntą tolygiai naudojant nailoninį minkštą volelį B pav. Nepilkite grunto labai daug, kad 
nesusidarytu balos. Tai gali pakenkti gruntavimo kokybei. Sekite paruošto grunto darbo laiką. 

3. Antrą sluoksnį gruntuoti galima tada kai jau galima vaikščioti ant pirmo sluoksnio, bet nevėliau 48 val. Dėl 
vizualaus antro sluoksnio atskyrimo galima į gruntą įmaišyti 1% UZIN pigmento C pav. Po to visą paviršių 
pabarstyti UZIN smėliu (0,8 mm frakcija) 3 kg/m2 D pav. 

4. Po gruntavimo nedelsiant praplaukite įrankius naudodami UZIN VE 124. Sukietėjęs gruntas nuvalomas tik 
mechaniškai. Po grunto išdžiuvimo neprikibusį smėlį nušluoti ir nusiurbti. 

      
 
Išeigų lentelė: 
Išeiga priklauso nuo pagrindo porėtumo, įgeriamumo ir nuo darbų tipo: pagrindo izoliacijos, viršutinio sluoksnio 
sutvirtinimo. Gruntavimas naudojant nailoninį - minkštą volelį. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

*prie 20°C ir 65% santykinė oro drėgmė. Prie žemų temperatūrų padidėja išeiga. 
 
Darbas su priedu džiūvimo laiko sutrumpinimui 
Sustingimo laiko sutrumpinimui į gruntą galima įpilti epoksidinio katalizatoriaus UZIN Epoxy Accelerator maks. 
4%. Tokiu atveju naują sluoksnį galima pilti praėjus 3,5 val. esant 20°C. 

Pagrindas Išeiga 
Šiurkštūs, prafrezuoti pagrindai 300 – 600 g/m2* 
Silpnų porėtų pagrindų sutvirtinimui ~ 500 – 1500 g/m2* 
Pašlifuoti pagrindai, senų klijų likučiai 250 – 350 g/m2* 
Lygūs, plokšti ir neįgeriantys pagrindai 200 – 250 g/m2* 
Garoizoliaciniai nauji cementiniai pagrindai ~ 350 g/m2 1sluoksniui* 

~ 250 g/m2 1sluoksniui* 
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Diagramose parodyta darbo laiko trukmė priklausomai nuo katalizatoriaus kiekio ir esamos temperatūros. 

 
Dėmesio: naudojant 4 % katalizatoriaus darbo laikas stipriai sutrumpėja, todėl rekomenduojama dirbti esant 
žemesnei temperatūrai arba turint pakankamai patirties. 
 
Svarbios pastabos: 

• Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. 
• Optimalios darbo sąlygos yra 15°C – 20°C, pagrindų temperatūra 15°C, santykinė oro drėgmė 65%. 

Žemesnės temperatūros prailgina, o aukštesnės sutrumpina darbo ir džiūvimo laiką. 
• Dėmesio: paliktas epoksidinis gruntas taroje po sumaišymo 25 – 35 min. stipriai įkaisti ir tampa 

nebepanaudojamas. Todėl Užmaišius gruntą pradėti dirbti reikia nedelsiant. 
• Kaip izoliacinis sluoksnis ant mineralinių pagrindų iki 5% CM grunto dedami 2 sluoksniai. Toks 

gruntavimas nepakeičia hidroizoliacijos naudojant plėvelę DIN 18 195, 4 dalis. 
• Geresniam grunto UZIN PE 460 įsiskverbimui į porėtus pagrindus galima įmaišyti nedaugiau kaip 10 % 

UZIN VE 124. Tokiu būdu įrengtas sluoksnis nėra pakankamas barjeras. 
• Nuo drėgmės yrančių pagrindų negruntuoti! 
• Prieš naudojant šį gruntą ant cementinio, betoninio pagrindo su įrengtu grindiniu šildymu, reikia 

pasikonsultuoti dėl techninių rekomendacijų. 
• Ant senų asfaltinių pagrindų ar pagrindų iš skirtingų senų sluoksnių rekomenduojama naudoti UZIN KR 

410 kartu su kvarciniu smėliu UZIN 0,8 mm frakcijos. 
• Parketą priklijuoti ant grunto UZIN PE 460 nebarstyto smėliu reikia per 48 val. su klijais UZIN MK 92S, 

UZIN MK 95, UZIN MK 250, UZIN MK 90 ar UZIN MK 200. 
• Užmaišyti reikia pilmonis pakuotėmis (nedalinti)! 
• Gruntas UZIN PE 460 yra sistemos „viršutinės grindys“ sudedamoji dalis, susidedančios iš UZIN NC 170, 

UAZIN PE 520, UZIN PE 460 ir smėlio UZIN 0,8 frakcijos. Ši sistema turi jūrinį sertifikatą USCG-
Nr.Modulis B 164.106/ECO736/113.069. Leidžiamas sluoksnio storis 8 mm. 

• Rekomenduojama naudotis šiais standartais: 
o DIN 18365 – Darbas su grindų dangomis  
o DIN 18356 – Darbas su medinėmis grindimis 
o DIN 18352 – Darbas su keramikinėmis plytelėmis 

 
Darbų sauga: 
GISCODE RE 1 – grunte nėra tirpiklių. Nedegus. Komponentas A: sudėtyje yra dervos Xi „dirginantis“. 
Komponentas B: sudėtyje yra amino kietiklių „išgraužiantys“. Abu komponentai gali dirginti/graužti akis, 
kvėpavimo takus, odą. Kontakte galimas padidėjęs odos jautrumas. Patekus ant odos skubiai plaukite dideliu 
vandens bei muilo kiekiu. Patekus ant akių skubiai plaukite dideliu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju. 
Naudokite apsaugines pirštines, akinius. 
Skystame pavidale kenksminas aplinkai. Negalima išpilti į kanalizaciją, vandentiekį ar ant žemės.  
Sukietėjęs ir išdžiūvęs nekenksmingais nei fiziologiškai nei ekologiškai. 
 
Atliekų šalinimas: 
Produkto likučius esant galimybėms surinkti ir panaudoti. Negalima išpilti į vandens telkinius, kanalizaciją ar ant 
žemės. Panaudotos tuščios talpos turi būti perdirbamos. Produkto likučius surinkti, sumaišyti, leisti sukietėti ir 
utilizuoti kaip statybines šiukšles. 


