Dvikomponentis epoksidinės dervos skiedinys, tinkantis teritorijoms,
kuriose važinėja iki 7,5 t svorio transporto priemonės
Specialistams skirtas tarpų tarp grindinio plokščių ir plytelių
užpildas, tinkamas gamtinio akmens ir betono grindiniui
pėsčiųjų bei važiuojamosiose zonose, esant vidutinei ir didelei
transporto priemonių apkrovai iki 7,5 t.
Dvikomponentė epoksidinės dervos sistema lengvai
sumaišoma ir suspensijos pavidalu greitai pilama ant
sudrėkinto grindinio. Dėl didelio efektyvumo ji plačiai
naudojama namų ūkių ir komerciniuose projektuose,
kuriuose reikalinga vidutinė eismo apkrova.
Galimos trys „ProJoint™ V75-WT™ spalvos*:

Neutrali (gelsvai ruda)

Vidutinio pilkumo

Juoda

*Kadangi smėlis yra gamtinė medžiaga, spalvos gali
šiek tiek skirtis. Dėl spausdinimo šiame buklete
pateiktos spalvos yra tik pavyzdžiai. Pasirinkti spalvą
galite iš sukietėjusių pavyzdžių, kuriuos rasite pas
vietinius pardavėjus.

Esminiai faktai

•

Nereikia pralaidaus pagrindo

•

Dvikomponentė dervos skiedinio sistema, kurios sudėtyje nėra
cemento

•

Vidutinėms ir didelėms eismo apkrovoms iki 7,5 t; puikiai tinka
terasoms, privažiavimams ir intensyvaus eismo zonoms

•

Savaiminio tankėjimo, greitai ir lengvai naudojamas skiedinys –
nereikia lankstytis ar klūpoti

•

Profesionaliam naudojimui skirtas stiprumas, tinkamas 5 mm ir
platesniems tarpams

•

Neleidžia augti piktžolėms, atsparus slėginiam plovimui ir šalčiui

•

Tinka gamtinio akmens ir betono grindiniui, plytelėms ir
plokštėms

7,5 t
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Naudojimo instrukcijos ir techninės informacijos apžvalga

1

2

Paruošimas
1

Prieš pilant skiedinį pasirūpinkite, kad grindinio paviršius būtų švarus**, o
tarpai išvalyti ne mažiau kaip iki 25 mm gylio, kad būtų tinkami 7,5 t eismo
apkrovai. Tarpai turi būti ne siauresni kaip 5 mm. Prieš užpildant tarpus
skiediniu, grindinys turi būti tvirtai sudėtas ir stabilus, paklotas ant pagrindo,
kurio medžiaga skirta numatytai eismo apkrovai. Skiedinį „ProJoint™ V75-

3

WT™“ galima naudoti tiek esant laidžiam, tiek nelaidžiam pagrindui.

** Būtina pasirūpinti, kad pilant skiedinį ant grindinio paviršiaus nebūtų žemių ar
nešvarumų nuo batų, kadangi jie gali įstrigti dervoje ir joje sustingti.
2

4

Prieš maišant skiedinį gausiai sušlapinkite grindinį ir leiskite vandeniui įsigerti į
paviršių.

3 Skiedinys „ProJoint™ V75-WT™“ turi būti maišomas tinkuotojo šluotele tinkamo

dydžio kibire. Dėvėdami atitinkamas asmens apsaugos priemones, įberkite į kibirą
smėlio, į jį vienu metu pilkite dervą bei kietiklį ir pradėkite maišyti.

2

MIN.

3

MIN.

5

4 Maišykite maždaug dvi minutes, kol kruopščiai išmaišysite.
5

Į mišinį pilkite 3 litrus (tai yra 2 dervos talpas ir 1 kietiklio talpą) vandens.

6

Maišykite dar tris minutes, kol mišinys taps lengvai tekančia suspensija.
6
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ATKREIPKITE DĖMESĮ: skiedinys „ProJoint™ V75-WT™“ neskirtas porceliano
grindiniui. Jei planuojate naudoti porceliano grindiniui, 28–33 puslapiuose ieškokite
informacijos apie mūsų „ProJoint™“ porceliano gruntą ir glaistą.
Kadangi skiedinyje „ProJoint™ V75-WT™“ yra didelis kiekis epoksidinės dervos, jis pabrėš
ir sustiprins natūralias grindinio spalvas ir tekstūras. Šis žvilgesys gali būti itin pastebimas
ant pilkos spalvos grindinio, įskaitant granitą, taigi rekomenduojama prieš naudojant
išbandyti. Svarbu paskleisti mišinį visame grindinio plote, kad būtų užtikrintas vienodas
efektas. Atkreipkite dėmesį, kad efektas yra laikinas – veikiant orui ir vaikštant, jis
greičiau išnyks. Jei grindinys labai akytas arba jei norite sumažinti bet kokį efektą,
naudokite „ProJoint™ Fusion“ arba „ProJoint™ V35-UV™“.

Pasirūpinkite, kad grindinys būtų vis dar šlapias, o paviršiaus temperatūra –
nuo 3 °C iki 25 °C. Pilant skiedinį, neleiskite grindiniui išdžiūti, būkite atidūs,
kai skiedinys liejamas ant tamsaus grindinio, tiesioginėje saulės šviesoje, nes
paviršius labai įkaista.
Išpilkite mišinį tiesiai ant grindinio.

8

Valytuvu paskleiskite mišinį visame plote, kad tušti tarpai visiškai
užsipildytų.

9

Palikite 10–15 minučių, kad suspensijoje esančios putos išnyktų.

7

ProJoint V75-WT

7

Kad pasiektumėte
geriausių rezultatų,
svarbu paskleisti
mišinį visame
grindinio plote.

10 Tarpams naudokite 45° šlapią vidutinio minkštumo šepetį ir nušluokite
10

smėlio perteklių, kad grindinys būtų švarus.
11

8

TM

Saugokite nuo lietaus, kol visiškai sustings. Ilgalaikis ir stiprus lietus sulėtins
stingimo procesą ir padidins skysčio pažeidimo riziką, todėl, jei yra lietaus
tikimybė, rekomenduojame uždengti zoną, kurioje yra tarpų. Pasirūpinkite,
kad apsauginė danga nesiliestų prie ką tik užpildytų tarpų. Stingimo
laikotarpiu tarpams būtina oro cirkuliacija.

TM

Siekiant užtikrinti, kad ant grindinio paviršiaus nenusėstų jokių
likučių, itin svarbu švariai nušluoti grindinį prieš skiediniui
sustingstant. Šiuo metu vandens ant paviršiaus nebepilkite.

Kadangi skiedinys yra skystas, tarpų nebereikia sutankinti. Esant poreikiui,
tradicinę apdailą galima atlikti mentele arba lygintuvu, skiediniui pradėjus
kietėti.

SKIRTA SPECIALISTAMS

Naudingas
patarimas...

Naudojimas

9

Stingimo laikas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės, tačiau, vadovaujantis
rekomendacijomis, esant 20 °C temperatūrai ant „ProJoint™ V75-WT™“ galima
vaikščioti po 12 val., o važinėti – po 24 val. Atkreipkite dėmesį, kad žema temperatūra
ir drėgmė prailgins stingimo, o kartu ir apsaugos, trukmę.

10-15

MIN.

Padengimas
10
Vienu 27 kg svorio rinkiniu padengiama maždaug:
Tarpų matmenys

600 x 600 mm plokštės

„Four size Indian“ 100 x 100 mm plytelės
plytelės (600 mm serija)

5 mm x 25 mm

45 m2

39 m2

8 m2

10 mm x 25 mm

22,5 m2

19,5 m2

4 m2

15 mm x 25 mm

Kiek rinkinių jums
reikia?
Kad būtų lengviau įvertinti
projektus, pasinaudokite
mūsų internetinėje
svetainėje pateiktu
„ProJointTM“ poreikio
skaičiuotuvu.

2

15 m

2

13 m

2,67 m2

11

apie health
laikymą,and
storage and
ForInformacijos
saugą ir sveikatą ieškokite
safety
information
- a full
išsamiame
duomenų lape,
datasheet
is available
on
kurį galite gauti
paprašius.
request.
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