
Grey Basalt Beige

Natūrali, stabili jungiamoji medžiaga grindinio plytelėms 
Lengvai panaudojama I ypač stipri ir lanksti I ekologiška 
Užkertanti kelią žolės augimui I Pasižyminti savaiminio atsinaujinimo savybėmis

STONES ECO FUGENSAND
Tested and certifi ed as being
non-hazardous to health in terms
of emissions, ingredients and
environmental compatibility.

www.eistida.lt



DRAUGIŠKAS APLINKAI PRODUKTAS
Sertifikuotas ekologiškas produktas, neturintis cheminių medžiagų, galinčių turėti kenksmingą 
poveikį  aplinkai ir sveikatai.

NATŪRALIAI SUPRESUOJANTI ŽOLĘ
Junginys užkertantis kelią žolės augimui nuo pat šaknų.

SAVAIME ATSINAUJINANTYS JUNGINIAI
Ypač tvirta „žalia“ junginio rišamoji medžiaga. Inovatyvus, savaime atsinaujinantis organinis 
surišėjas , užtikrina, kad junginiai reguliariai atsinaujina. Drėgmė aktyvuoja cheminius junginius, 
kurie „atsidaro“ ir „užsidaro“. Taip vyksta regeneracinis medžiagos procesas.

LENGVAS PANAUDOJIMAS
Grindinio nušlavimas – tarpų padengimas jungiamaja medžiaga – apliejimas vandeniu.

PANAUDOJUS NELIEKA DĖMIŲ AR KITŲ NEŠVARUMŲ
Jei laikomasi visų naudojimo instrukcijų.

NERIBOTAS GALIOJIMO LAIKAS
Net atidarius pakuotę, medžiaga lieka tinkama naudojimui neribotą laiką. 

NAUDOJIMUI REIKALINGOS SĄLYGOS
Grindinio paviršius turi būti sausas, o oro temperatūra ne mažesnė nei 2 laipsniai. Atlikus darbus, 
paviršiaus apsaugoti nuo lietaus nebūtina.

STONES ECO FUGENSAND
Tested and certifi ed as being
non-hazardous to health in terms
of emissions, ingredients and
environmental compatibility.



Grey Basalt Beige

Numeris Kodas Pavadinimas Spalva Pakuotė

01011201 4260287260016 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm GREY 25 kg BAG

01011204 4260287260023 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm BEIGE 25 kg BAG

01011207 4260287260030 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm BASALT 25 kg BAG

„STONES ECO FUGENSAND“ sudarytas iš granuliuoto, skaldyto mineralinio smėlio ir yra stabilizuotas su 
inovatyvia patentuota „SOLID GREEN BINDER“ medžiaga, kurios pagrindinės sudedamosios dalys yra augalai 
ir mineralai. Medžiaga sertifi kuota kaip „žalia“ ir gebanti atsinaujinti. Tai stiprūs, bet ypač lankstūs surišėjai, 
kuriuose nėra polimerų ar cemento!

Natūralios spalvos: 

ARTIKELLISTE
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non-hazardous to health in terms
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Gamtos partneris!

STONES ECO FUGENSAND
Tested and certifi ed as being
non-hazardous to health in terms
of emissions, ingredients and
environmental compatibility.

SAUGI APLINKAI PRIEMONĖ
Sertifikuota kaip ekologiška priemonė, negalinti turėti įtakos aplinkai ir 
sveikatai. Saugus ir ne kenksmingas sveikatai produktas, išlaikęs aukštos 
emisijos ir aplinkotaršos testus. 

NATŪRALIAI SUPRESUOJANTI ŽOLĘ
Supresuojanti žolę ir neleidžianti kerotis šaknims. Patentuota kaip kelianti 
pH rodiklius, tai užtikrina, kad žolė neatsinaujintų.

TURINTI SAVAIME ATSINAUJINANČIUS JUNGINIUS 
„SOLID GREEN BINDER“ inovatyvi, savaime atsinaujinanti organinė 
rišamoji medžiaga, užtikrinanti nuolatinį atsinaujinimo procesą. Drėgmė 
(pvz.lietus) aktyvuoja rišiklį ir mikrotarpai, esantys junginyje „užsidaro“, 
taip užtikrinantys medžiagos stabilumą išvengiant „termo jundėjimo“.

PAPRASTAI IR GREITAI PANAUDOJAMA
Sušluoti sausą medžiagą į grindinio plytelių tarpus, švariai nuvalius 
medžiagos likučius nuo plytelės paviršiaus , adekvačiai sudrėkinti 
vandeniu. Medžiaga yra paruošta naudojimui, todėl maišyti ar dėti 
papildomų ingridientų nereikia!
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KOKS SKIRTUMAS TARP „STONE 
ECO FUGENSAND“ IR POLIMERINĖS 
GRINDINIO PLYTELIŲ JUNGIAMOSIOS 
MEDŽIAGOS?

DRAUGI ŠKA APLINKAI
• STONES ECO FUGENSAND pagamintas iš 100% nutūralių 

medžiagų. Tai ypač tvari, atsinaujinanti statybinė medžiaga.

• Polimerinis smėlis stabilizuojamas cheminių reakcijų dėka. 
Tai kenksminga aplinkai.

SAVAIMINIS ATSINAUJINIMAS
• STONES ECO FUGENSAND savaime atsinaujina po kontakto 

su vandeniu (pvz.lietaus). Tai išsprendžia laikinų mikro įtrūkimų problemą, kadangi atsinaujinantys 
junginiai yra „uždaromi“, tam, kad užtikrintų medžiagos stabilumą.

• Polimerinis smėlis po aktyvavimo proceso, reguliariai nebeatsinaujina. Todėl, greitai didėja 
ekspoatacinė žala.

ŽOLĖS SUPRESAVIMAS
• STONES ECO FUGENSAND reguliariai savaime atsinaujinanti ir stabilizuojanti medžiaga užtikrina 

vėjo išnešiotų sėklų įsišaknijimo neutralizavimą. Natūraliai supresuota žolė kelia pH lygį tarpuose, kas 
lemia sėklos neįsišaknijimą. 

• Polimeriniame smėlyje atsiradę mikro tarpai yra puiki terpė žolės augimui.

STONES ECO 
FUGENSAND
Tested and 
certifi ed as being
non-hazardous
to health in terms
of emissions, 
ingredients and
environmental 
compatibility.



MEDŽIAGOS RENOVACIJA 
• STONES ECO FUGENSAND gali būti pašalintas iš grindinio bet kada, pries tai atitinkamai sudrėkinus 

vandeniu. Naujai padengiama be didesnių sunkumų ant tos pačios medžiagos, arba pašalinus senąją.

• Polimerinis smėlis gali būti pašalintas naudojant tik specialią techniką. Pasenusi, pažeista medžiaga 
negali būti renovuota. 

GRINDINIO PLYTELIŲ „APTRAUKIMAS MIGLA“
• STONES ECO FUGENSAND aktyvuojasi tik antrajame etape suliejus vandeniu, ši technologija efek-

tyviai apsaugo nuo grindinio pažeidimo, kuris gali sukelti miglos efektą. 
• Polimerinio smėlio likučiai ant grindinio plytelės paviršiaus dažnai iššaukia “miglos efektą”, kurio 

pašalinimas yra sudėtingas procesas. Dėl šio efekto plytelių priežiūra tampa ypač sudėtinga. 

GALIOJIMO LAIKAS 
• Jei STONES ECO FUGENSAND laikomas sausai – galiojimo laikas neribota, net esant pažeistai pakuotei. 
• Polimerinio smėlio pakuotė, nuo atidarymo, turi būti kuo greičiau sunaudojama. Galiojimo laikas 

trumpas , todėl išmesti likučiai dažnai turi neigiamą poveikį aplinkai.

NAUDOJIMO SĄLYGOS 
• STONES ECO FUGENSAND naudojamas esant sausam paviršiui , kai oro temperature ne mažesnė  

nei 2 laipsniai.

• Polimerinis smėlis dengiamas temperatūrai esant nuo 5 laipsnių iki 25. Ypač aukšta temperatūra 
išprovokuoja kenksmingus cheminius procesus. Kai tarpai yra padengiami smėliu – privalo būti apsaugoti 
nuo lietaus. 

INSTALIACIJA 
• STONES ECO FUGENSAND yra paruoštas naudojimui, todėl esant tinkamoms sąlygoms, gali būti padengia-

mi tarpai, kurių plotis 1mm ir daugiau.

• Polimerinis smėlis turi būti ruošiamas prieš naudojimą. Dažnai naudojamas kaip skiedinys, todėl taronai turi 
būti ne mežesni nei 5mm.  



• STONES ECO FUGENSAND susideda iš in-
ovatyvaus surišėjo SOLID GREEN BINDER 
ir granuliuoto mineralinio smėlio. Priemonė 
skirta sausam sušlavimui į grindinio plytelių 
tarpus, prieš tai paviršių nuvalius. Galiausiai 
smėlis esantis tarpuose turi būti suliejamas 
vandeniu. Rišėjas aktyvuojasi po kontakto su 
vandeniu.

 
• Ypatingai ilgas sandėliavimo laikas.
 
• Priemonė tinka naudoti nuo 1mm iki 20mm 

dydžio tarpams padengti.
 
• Tinka tiek naujam grindiniui, tiek atnaujin-

imo darbams, buvus vandeniui pralaidžiai 
medžiagai.

 
• Natūraliai supresuoja žolę, kelia pH lygį, todėl 

neileidžia susidaryti naujai. Taip pat užtikrina 
atsparumą erozijai. 

 
• Vandeniui laidi medžiaga, negalinti turėti 

neigiamos įtakos aplinkai.
 
• Dengiama esant 2 laipsnių ir didesnei 

temperatūrai.

NAUDA IR INSTRUKCIJOS 
STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm  
Grey, Basalt, Beige
Su SOLID GREEN BINDER natūraliai stabilizuojamas, vandeniui pralaidus grindinio plytelių 
junginys, skirtas visiems natūraliems paviršiams ir betoniniams blokams***, praleidžiančiams 
vandenį. Rekomenduojama naudoti ten, kur grindinys naudojamas mažesne apkrova, pvz. prie 
nuosavo namo, vaikščiojimo, parkavimo zonos.

*** Patirtis rodo, kad kai kuriomis sąlygomis, pvz.
esant paviršiui iš natūralaus akmens, dirbtinio 
akmens ar klinkerio, ši medžiaga gali sukelti tam 
tikras reakcijas, pasireiškiančias kaip patamsėję 
plytelės kraštai ar atsiradusios dėmės ant grindinio 
paviršiaus. Nors produkto testavimas parodė, jog 
priemonę naudoti galima ant minėto paviršiaus, 
tačiau įspėjame, kad tokiu atveju reikalingas  
ypatingas atidumas naudojimo metu. Kadangi tai 
rizikos zonai priskirti paviršiai, mes neprisiimame 
atsakomybės už galimas minėtas reakcijas.

• Produktas sertifikuotas ir oficialiai 
paženklintas kaip ekologiškas, negalintis  
pakenkti aplinkai ir sveikatai. 

 
• STONES ECO FUGENSAND yra savaime  

atsinaujinanti medžiaga. Procesą išprovokuoja 
drėgmė (pvz.lietus). Priemonė tampa  
lanksti – „atsidaro“ ir užpildo atsiradusius 
mikro pažeidimus. Ir „užsidaro: tam, kad būtų 
garantuotas paviršiaus stabilumas.



Gamtos partneris!

SĄNAUDOS 
STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm 
Grey, Basalt, Beige

 kg/m² kg/m²

Matoma dalis/ 
 paviršiaus plotas                      

3 mm
50 mm

12 mm
50 mm

5 x 5 cm 8,75 29,90

7 x 7 cm 6,35 22,61

8 x 8 cm 5,58 20,15

10 x 10 cm 4,50 16,55

12 x 12 cm 3,77 14,05

15 x 15 cm 3,03 11,44

*paveikslėliuose pavaizduota darbų eiga

UAB ‘‘EISTIDA‘‘ 
Žaros g.4, Giraitė, Kauno raj. LT-54307, Lietuva
Įmonės kodas: 302794014 
PVM kodas: LT 100007128512 
A/s: AB SEB LT697044060007834419 
Tel./ faksas: 8 37 787516
Mobilus: 8 656 79885 
El.paštas: info@eistida.lt
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www.eistida.lt
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