PVC GRINDŲ DENGIMUI

1. Schönox iFloor SET klijai PVC dangai
iFloor – tai labai mažos emisijos dispersiniai klijai,
tepami voleliu ir skirti klijuoti PVC grindų dangas,
kuri yra lentelių ar plytelių formos. Danga klojama
ant išlyginto ir gruntu padengto paviršiaus.
Produktas skirtas naudojimui patalpose.
Rinkinį sudaro: gruntas, klijai ir du voleliai.

2. SCHÖNOX RR remontinė masė.
Naudojimas: paruošiamas sumaišant 25,0 kg miltelių su maždaug 5,5 l vandens
 SCHÖNOX RR įmaišyti į šaltą, švarų vandenį švariame inde, kad susidarytų vientisa masė.
Rekomenduojama naudoti maišyklę 600 aps./min. greičiu. Paskleiskite glaistą ant paviršiaus
mentele arba glaistikliu, išlyginkite ir suformuokite.
 Nesumaišykite glaisto daugiau, nei spėsite sunaudoti per 15 minučių.
 Kietėjančius SCHÖNOX RR glaisto sluoksnius saugoti
nuo aukštos patalpų temperatūros, tiesioginių saulės
spindulių ir skersvėjo.
 Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu.
Reikalavimai: SCHÖNOX RR paruošiamas sumaišant
25,0 kg miltelių su maždaug 5,5 l vandens. Pagrindas turi
būti pakankamai tvirtas, atsparus apkrovoms ir stabilus.
Ant paviršiaus turi nebūti dulkių, purvo, alyvos, riebalų ir
jokių laisvų dalelių. Tarpinius, atšokusius ir pan. sluoksnius
pašalinti tinkamu mechaniniu būdu, pvz., šlifuojant,
šepečiu, spinduliuojant arba frezuojant. Klojant grindų
dangas, cemento grindų likutinis drėgnis turi būti ≤ 2,0 CM% (šildomųjų grindų ≤ 1,8 CM-%). Patalpos, po kuriomis nėra rūsių, pagal statybos normas turi
būti izoliuotos nuo iš apačios kylančios drėgmės.

3. SCHÖNOX VD gruntas PVC dangoms
Naudojimas: Prieš naudojimą emisiją sumaišyti ar suplakti. Paruošiamas
sumaišant 1 kg grunto su maždaug 1l vandens. Naudokite ant švaraus, sauso
pagrindo su specialiais įrankiais: voleliu ar teptuku. Tolygiai paskirstykite,
venkite nelygumų. Gruntą galima ir purkšti, tačiau tik ant gerai sugeriančių
paviršių.

4. SCHÖNOX® XA išlyginamsis mišinys PVC dangoms
Labai žemos emisijos lyginamasis mišinys kalcio sulfato pagrindu SCHÖNOX XA
mišinys paruošiamas sumaišant 25,0 kg miltelių su 6,0 l vandens.
Rekomenduojamas darbo būdas
Dirbant su SCHÖNOX XA ir šiam produktui džiūstant, būtina užtikrinti
pakankamą ventiliaciją.
 Į švarų indą su šaltu vandeniu įpilkite SCHÖNOX XA ir sumaišykite homogenišką
mišinį. Rekomenduojama naudoti maišytuvą su diskiniu maišymo antgaliu.
Sumaišytą mišinį trumpai palaikykite ir dar kartą gerai išmaišykite. Tada lyginamąjį
mišinį išpilkite ir paskirstykite lyginimo mentele.
 Jei dengiama storesniu sluoksniu, reikia nuo sąlyčio su mišiniu apsaugoti
vertikalius paviršius per visą perimetrą užklijuojant izoliacinę juostą.
 Atlikite parengiamuosius darbus – užpildykite siūles, užtaisykite ertmes ir
nelygumus stipriu remonto skiediniu SCHÖNOX RR.
 Saugokite kietėjančio SCHÖNOX XA sluoksnius nuo aukštos aplinkos temperatūros, tiesioginės saulės
šviesos ir skersvėjų.
 Jei reikalingas SCHÖNOX XA šlifavimas, šlifuokite jį ≥ 80 numerio šlifavimo popieriumi arba tinkleliu.
 Dėl galimo korozinio poveikio reikia vengti mišinio sąlyčio su metalais, ypač su vandentiekio vamzdžiais
(pvz., užsandarinti vamzdžių angas).
 Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplaukite vandeniu.

KASDIENIAM VALYMUI
1. Linoleumo ir PVC dangų valiklis, skirtas
dangoms, padengtoms apsauginiu sluoksniu PU Cleaner / Schutz Cleaner
Profesionali kasdieninė grindų valymo ir priežiūros
priemonė pirminiam grindų išvalymui po įrengimo ir
tolimesnei grindų priežiūrai. Skirta valyti dangas kurios
gamykloje padengtos poliuretano sluoksniu
arba
padengtos PU Sealer, PU Anticolor poliuretaniniais
lakais. Pašalina nešvarumus, riebalus, tepalą bei batų
žymes. Išvalius grindys tampa idealiai švarios ir
neslidžios. Apsaugo nuo grindų papilkėjimo.
NAUDOJIMAS
Valymas po grindų įrengimo:
Pašalinti purvą nuo grindų paviršiaus su šluota arba dulkių siurbliu. Esant dideliam užterštumui,
praskiesti PU Cleaner santykiu 1:10 ( 1 litras chemijos – 10 litrų vandens), mažinant tirpalo
koncentraciją atsižvelgiant į paviršiaus purvinumą. Padengti valymo plotą reikiamu tirpalu,
palaukti keletą minučių ir nuvalyti grindų paviršių naudojant kietą šepetį. Kai yra valomi didesni
plotai, reikia naudoti vienadiskę valymo mašiną su raudonu padu. Purvas nuvalomas su plačia,
vandenį sugeriančia šluoste arba susiurbiamas siurbliu, grindys perplaunamos vandeniu.
Naudoti: apie 1l = 50 - 100 m2
Kasdienis valymas:
Praskiesti PU Cleaner santykiu 1:200 (50 ml chemijos 10 litrų vandens) ir nuvalyti grindis šiuo
tirpalu. Tirpalo koncentracija gali būti sumažinta iki 1:400 (25 ml chemijos 10 litrų vandens), kai
naudojama valymo mašina.
Pastaba: jautrūs paviršiai (tokie kaip medis, metalas, baldų apmušalai) negali būti apipurškiami šia
valymo priemone.

2. PVC, linoleumo, gumos grindų valiklis - Floor Cleaner R 1000
Speciali valymo priemonė skirta kasdieniniam valymui bei elastingų grindų priežiūrai. Puikiai valo
ir apsaugo grindis. Sukuria neslidžią ir lygią mikro
apsauginę satininę plėvelę. Idealiai tinka PVC
dangoms, natūraliam linoleumui guminėms ir
kaučiukinėms grindims. Ypač tinka kasdieniniam
valymui grindims, kurios padengtos poliuretaniniu
vašku arba poliroliu.
NAUDOJIMAS
Pirminė priežiūra intensyvaus praeinamumo
zonose:
Jei ant grindų dangos nėra polimerinės dispersijos,
ši priemonė gali būti naudojama pirminei grindų
priežiūrai. Atskiesti R1000 santykiu 1:10 (1l iki 10l
vandens) ir padengti švarias grindis šiuo tirpalu. Nublizginti susidariusią apsauginę plėvelę
vienadiske valymo mašina su poliravimo padu ar šepečiu.

Išeiga: 1l - 50 m2
Dėmesio! Reguliarus poliravimas padidina apsauginį dangos atsparumą, ypatingai intensyvaus
praeinamumo zonose. Reikia atkreipti dėmesį į tikslius dozavimo kiekius. Pakartotinas
perdozavimas R1000 valiklio ar drėgmės kaupimosi ant apdorotų paviršių gali sukelti paviršiaus
trynimąsi, ir slydimo savybių sumažinimą.
Kasdienis valymas:
Atskiesti R1000 valiklį santykiu 1:200 (50 ml iki 10l vandens) ir valyti grindis šiuo tirpalu. Palikti
nudžiūti likusiai drėgmei. Tirpalo koncentracija gali būti sumažinta iki 1:400 (25ml iki 10l
vandens) pluoštinėms PVC grindims bei valant plovimo mašinomis.
Išeiga: 1 -1000m2

VAŠKAI ATNAUJINIMUI
1. Matinis vaškas - Floor Mat
FLOOR MAT polimerinis vaškas PVC, linoleumo,
gumos grindų dangoms, bei natūralaus, dirbtinio akmens
grindų paviršiams. Išdžiūvus susidaro neslidi, matinė
apsauginė plėvelė, neleidžianti įsigerti purvui, sauganti
dangą nuo smulkių subraižymų.
Naudojimas: grindis
reikia padengti
2
plonais
sluoksniais gryno produkto, kiekvienas turi išdžiūti
atskirai. Patartina ant grindų vaikščioti, tik visiškai
išdžiūvus, maždaug po 12 valandų.

