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SCHÖNOX® FIN
Greitai stingstantis ir džiūstantis grindų lyginamasis mišinys cemento pagrindu. Nuglaistytas paviršius turi būti
dengiamas grindų danga. Glaistas yra itin smulkios ir plastiškos konsistencijos, todėl juo lengva glaistyti. SCHÖNOX
FIN galima dengti iki 5 mm storio sluoksniu, vietomis galima tepti storesnį sluoksnį. Tinka įvairiems paviršiams;
gruntuoti nereikia.

Gaminio savybės











sluoksnio storis iki 5 mm, vietomis gali būti iki 20 mm
labai gerai sukimba su įvairiais paviršiais
galima vaikščioti maždaug po 1 valandos
greitai džiūsta, grindų dangą galima kloti po 2–3 valandų
labai atsparus gniuždymui
plastiškos konsistencijos
itin smulkaus grūdėtumo
dažniausiai paviršiaus nereikia gruntuoti
lengva šlifuoti
mažos sąnaudos – apie 1,3 kg/m2/mm

Paskirtis





Patalpų grindims, kurios vėliau dengiamos grindų danga,
glaistyti itin plonu sluoksniu.
Greitam remontui.
Smulkiems paviršiaus nelygumams išlyginti.
Tinka gyvenamosioms patalpoms, biurams, ligoninėms,
mokykloms ir pan.

Pagrindas
SCHÖNOX FIN tinka glaistyti tokiems paviršiams:
 betonas, šlifuotas betonas, lyginamaisiais mišiniais dengtas
betonas,
 keraminės plytelės,
 gipsinės grindų plokštės,
 medienos plaušų plokštės (jei sluoksnis storesnis kaip 3
mm, glaistyti ne didesnius kaip 7 m² paviršius),
 lengvasis betonas,
 lietas asfaltas,
 senų klijų (atsparių vandeniui) sluoksnis,
 šildomosios grindys.

Pagrindo paruošimas




Pagrindas turi būti gerai nuvalytas, ant jo negali būti alyvos,
riebalų ir t.t.
Pagrindas turi būti tvirtas ir sausas (maksimalus drėgnis
95%).
Silpnus paviršiaus sluoksnius reikia pašalinti mechaniškai.

Gruntavimas
SCHÖNOX FIN galima naudoti, prieš tai negruntuojant
paviršiaus. Lengvąjį betoną, gipso plokštes, gipso arba
anhidrito masę, medieną ir glazūruotą keramiką gruntuoti

reikia. Gruntuojama SCHÖNOX KH arba SCHÖNOX SHP
gruntu:

1. Pagrindui apsaugoti nuo drėgmės
vanduo)
(pvz., gipsas arba mediena)
2. Pagerinti sukibimą su pagrindu
vanduo)
(pvz., su lengvuoju betonu)
3. Pagerinti sukibimą su pagrindu
(glotnūs ir neįgeriantys paviršiai,
pvz, glazūruota keramika)
SHP)

(KH 1:1
(KH 1:3



nuo storio
Darbinė temperatūra:




Sąnaudos:
pH

cemento/polimerų mišinys
pilka
supakuotų miltelių 1020 kg/m³
iki 5 mm, vietomis iki 20 mm
apie 15–20 min.
maždaug po 1 val.
maždaug po 2 val.
normaliomis sąlygomis po 2–3
val., priklauso
ne žemesnė kaip +5 °C,
optimali +10 °C ... +20 °C
apie 1,3 kg/m²/mm
šarminis (pH 11)

Mišinio proporcijos


15 kg SCHÖNOX FIN sumaišoma su maždaug 4,5 l
vandens

Naudojimas









15 kg sandarus, siūtas popierinis maišas su rankena.

Laikymas
(SCHÖNOX

Techniniai duomenys
Produkto tipas:
Spalva
Tankis:
Sluoksnio storis:
Sunaudojimo laikas:
Galima vaikščioti:
Šlifavimas:
Galima kloti grindų dangą:

Jei reikia glaistyti storesniu sluoksniu (daugiau kaip 5 mm),
rekomenduojama naudoti SCHÖNOX EF arba SCHÖNOX
RR.

Pakuotė


Šepečiu, teptuku, purkštuvu ar kitu įrankiu tolygiai paskirstykite
gruntą ant pagrindo. Geriausia jį įtrinti į paviršių; vengti grunto
sankaupų.
Lengvąjį betoną ir panašius porėtus paviršius gali reikėti
gruntuoti du kartus. Gruntavimo tikslas – paviršiaus
įgeriamumo sumažinimas.
Kai gruntuojama siekiant apsaugoti pagrindą nuo glaisto
drėgmės (pvz., medinį, gipsinį arba anhidritinį paviršių),
glaistyti galima kai gruntas yra visiškai išdžiūvęs (po ~ 24 val.).
Keraminės plytelės, dažyti ir kiti neįgeriantys paviršiai
gruntuojami gruntu SCHÖNOX SHP.












Pasirūpinkite, kad grindų temperatūra būtų +10 ºC … +20
ºC ir patikrinkite oro drėgnumą. Santykinis oro drėgnis
esant +20 ºC temperatūrai turi būti ne mažesnis kaip 35%.
Paruoškite pagrindą išlyginimui.

SCHÖNOX FIN miltelius pagal instrukciją sumaišykite su
švariu šaltu vandeniu. Išplakite maišykle iki vienalytės
masės 600 aps./min. greičiu. Nesumaišykite daugiau
glaisto nei spėsite sunaudoti per 15–20 minučių.
Paskirstykite paruoštą masę ant grindų plieniniu glaistikliu,
kol gausite tinkamo storio sluoksnį.
Kai visą paviršių reikia glaistyti storesniu kaip 5 mm storio
sluoksniu, galima įmaišyti sauso smėlio (0–3 mm frakcijos)
iki 50 proc. tūrio.
Glaistant šildomąsias grindis, šildymas turi būti išjungtas ne
vėliau kaip prieš parą iki glaistymo. Šildymą įjunkite
maždaug po 1 savaitės ir temperatūrą didinkite
palaipsniui.



Neatidarius pakuotės tinka naudoti 1 metus. Laikyti sausoje
vėsioje vietoje.

Sveikatos apsauga ir aplinkosauga
Ženklinimas

DIRGINANTI

Xi

Darbo saugos taisyklės
Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra >30% cemento. Patekus į
akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos, nuplauti vandeniu su muilu. Laikykitės darbo
higienos. Naudokite gaminį atsargiai, kad nedulkėtų. Įrankius
plaukite vandeniu, kol masė nesukietėjo.
Daugiau informacijos galima rasti gaminio duomenų lape
ir saugos duomenų lape.

Rekomendacijos
Siekiant gerų rezultatų, labai svarbu laikytis nurodytų maišymo
proporcijų. Mišinio kietėjimas ir galutinis rezultatas priklauso
nuo oro temperatūros, oro ir paviršiaus drėgnio, pagrindo tipo ir
būklės.
Dėl didelio medienos drožlių plokščių ir kitokių medinių paviršių
paslankumo veikiant drėgmei, glaistą galima naudoti tik tokiam
paviršiui užtaisyti arba iki 7 m² dydžio pagrindui glaistyti ne
storesniu kaip 3 mm storio sluoksniu.

SCHÖNOX valdymo sistema yra sertifikuota DQS pagal EN
ISO 9001 ir EN ISO 14001.

Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir ilgalaike praktine patirtimi. Duomenys yra apytiksliai, jie skirti padėti rasti vartotojui
tinkamiausią darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Kiekvienu
atveju rekomenduojama gaminį išbandyti ir nuolat tikrinti darbo eigoje.

