
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALUMAI 
• Paruoštas naudojimui, nepilkite papildomai 

vandens 
• Tinkamas užpildant mažas skyles betoniniuo-

se paviršiuose 
• Atsparus statinėms apkrovoms ir dėvėjimui 
• Geros mechaninės savybės didelės apkrovos 

zonoms 
• Gali būti naudojamas vertikaliems pavir-

šiams, pavyzdžiui popakopiams 
• Patogus naudoti 
• Nereikalingas gruntavimas 
 
TAIKYMO SRITIS 
UNIPLAN lyginimo glaistas tinkamas šiems pavir-
šiams: 

• Ant senų klijų likučių 
• MDP 
• Medinių laiptų 
• Esamų grindų plytelių 
• Betoninių paviršių 
• Laiptų pakopų taisymui 

Naudojamas 0,5-2mm storio sluoksniui. 
Naudojimui patalpų viduje. 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

PARUOŠIMAS 
Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir 
gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar ce-
mentinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluo-
tas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios su-
trukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.  
Likutinės drėgmės kiekis pagrinduose neturi vir-
šyti <3%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 
336 drėgmės barjero sistemą.  
Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai 
turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni 
klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pil-
nai pašalinti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNINĖS SAVYKBĖS 

Sudėtis Sintetinė pasta 

Spalva Šviesiai pilka 

Darbinė temperatūra 
Pageidautina +10°С - 

+30°С 

Džiūvimo laikas 12-24 val. +20°С 

Jautrūs šalčiui 

Atsparus baldams su ratukais 

 
 
MIŠINIO NAUDOJIMAS 
Prieš naudojimą išmaišykite. 
Paruoštas naudojimui – nepilkite vandens. 
Glaistykite plienine glaistykle. Plonai paskleiskite 
glaistą, kad užglaistytumėte poras, o toliau glais-
tykite įprastu būdu iki reikiamo storio. Apsaugo-
kite nuo per greito džiūvimo, pvz., dėl tiesioginių 
saulės spindulių, aukštos oro temperatūros, 
skersvėjo. Žema temperatūra ir prasta ventiliaci-
ja gali ženkliai prailginti džiūvimo laiką. Neklokite 
grindų dangų, jei mišinio sluoksnis neišdžiūvęs.   

VALYMAS 
Įrankius ir šviežias dėmes valykite vandeniu. 
 
IŠEIGA 
Apie 1,6 kg 1mm sluoksnio storiui. 
 
SAUGOJIMAS 
9 mėn. gamyklinėje pakuotėje, esant +10°С - 
+30°С temperatūrai. Jautrūs šalčiui. 
 
PAKAVIMAS 

Kodas Pakavimas Kiekis paletėje  Barkodas 

30110820 15 kg plastikinis kibiras 33 5412726108208 

 
 

UNIPLAN 
PARUOŠTAS NAUDOJIMUI GLAISTAS 0,5-2MM SLUOKSNIUI 

 



 

 

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA 
SVARBU: Prieš bet kokį darbą su UNIPLAN susi-
pažinkite su produkto saugos duomenų lapu. 
Daugiau informacijos rasite saugos duomenų 
lape www.quick-fds.com  
Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant 
dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina 
laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą 
kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patal-
pos charakteristikos, rekomenduojama atlikti 
išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis 
atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose. 
 
 

 


