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Pakei ia: Data: 2014-01-20 

FlexPlan XA 4136 
     

 Labai geras takumas 

 Galima naudoti pumpavimo rang . 

 Labai lengva šlifuoti 

 Tinka šildom j  grind  sistemoms 

 Galima vaikš ioti: maždaug po 3 val. 

 Galima dengti: maždaug po 48 val. 

 Sluoksnio storis 1,0–10 mm be užpild , 10–30 mm 

su užpildais 

 EMICODE EC 1PLUS: labai žema emisija PLUS 

 

 
 

Labai žemos emisijos lyginamasis 
mišinys kalcio sulfato pagrindu. Tinka 
šiems paviršiams užpildyti ir lyginti: 
kalcio sulfato lyginamiesiems 
mišiniams, betonui, sausiesiems 
mišiniams; cementiniams ir 
greitadži viams cementiniams 
mišiniams;  magnezito grindims; 
seniems paviršiams – keramin ms 
plytel ms, nat raliam akmeniui ir 
„Terrazzo“; seniems paviršiams su sen  
vandeniui atspari  klij  liku iais; tinka 
priveržtoms medienos drožli  
plokšt ms ir orientuot  skiedreli  
plokšt ms (OSB). Tinka šiems 
paviršiams užpildyti ir išlyginti: po 
tekstilin mis ir elastin mis dangomis 
bei parketu patalpose; ištisiniam 
paviršiaus lyginimui mažiausiai 3 mm 
storio sluoksniu pries klojant parket ; 
tik naudojant kartu su elastingais 
Casco, SCHÖNOX parketo klijais.  
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Pagrindas:  kalcio sulfato 
Išvaizda:           Baltos spalvos  
Pavidalas:         milteliai  
Tankis:             apie. 1,15 kg /  l  
pH:  <11,5 
 
 
NAUDOJIMAS 

Naudojimo temperat ra: Ne žemesn  kaip +10 °C 

Mišinio sunaudojimo laikas: apie 30 min. esant 18 °C 

temperat rai. 

naudos: apie 1,5 kg/m2/mm.  

Galima vaikš ioti: maždaug po 3 val. 

 

Galima dengti: iki 3 mm storio sluoksn  – maždaug po 48 

val. Likutinis dr gnis  0,5 %, didesnio storio sluoksni  

atveju likutin  dr gn  reikia išmatuoti dr gnio matavimo 

aparatu (panašiai kaip matuojant gipsini  mišini  

dr gn ). 

Darbo rankiai: automatinis maišymo siurblys, mentel , 

adatinis volelis. 

Laikymo terminas: 12 m n. 

Laikymas: neatidarytoje pakuot je sausoje v sioje 

vietoje. Atidaryt  pakuot  nedelsiant uždaryti ir kuo 

grei iau sunaudoti. 
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Ši informacija pagr sta laboratoriniais bandymais ir praktine 
patirtimi. Ji skirta pad ti vartotojui rasti tinkamiausi  
produkt  ir darbo b .    Ta iau mes nekontroliuojame 
vartotojo darbo s lyg , tod l negalime prisiimti atsakomyb s 
už darbo rezultatus.   Mes atsakome tik už žmon ms padaryt  
žal  ir už sugadintus daiktus, jei yra rodym , kad tai vyko d l 

 gaminio tr kum  ar defekto. 

Sertifikuota pagal: 
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DARBO SAUGA 

Dirbant su gaminiu reikia laikytis švaros. Dirbkite 

kruopš iai. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti 

vandeniu su muilu. 

Daugiau informacijos apie darbo saug  pateikiama 

gaminio saugos duomen  lape. 

 
REIKALAVIMAI PAGRINDUI 

Paviršius turi b ti pakankamai stiprus, atsparus 

apkrovoms, stabili  matmen  ir nuolat sausas. 

Nepadengtas medžiagomis, bloginan iomis sukibim  – 

dulk mis, purvu, alyva, riebalais ir atšokusiomis 

dalel mis. Paviršiaus apdailos danga arba bet kokios 

trapios juodgrindži  sritys turi ti pašalintos 

mechaniškai, o juodgrind s tinkamai užtaisytos Casco 

lyginamuoju mišiniu. Senus, atšokusius ir silpnus 

lyginamojo mišinio sluoksnius reikia pašalinti mechaniniu 

du. Jei paviršius v liau bus dengiamas grind  

dangomis, cemento mišinio likutinis dr gnis turi b ti  

2,0 % (šildom  grind  mišinio  1,80 %), kalcio sulfato 

mišinio likutinis dr gnis turi b ti  0,5 % (šildom  

grind  mišinio  0,3 %). Vandenyje tirpi  klij , pvz., 

sulfitini  klij , sluoksniai turi b ti pašalinti mechaniškai. 

Likusius klij  liku ius nugruntuokite gaminiu SCHÖNOX 

EG. Seni vandeniui atspar s klijai turi b ti pašalinti 

mechaniškai kiek manoma kruopš iau. Senos grindys, 

pvz., keramin s plytel s, turi b ti gerai nuvalytos ir 

nušlifuotos. Patalpos pastatuose be r sio pagal 

standartus turi b ti izoliuotos nuo iš grunto kylan ios 

dr gm s. Laikykit s susijusi  galiojan  standart , 

rekomendacij  ir duomen  lap  reikalavim . 

 
GRUNTAVIMAS 

Normalaus sugeriamumo paviršiai, kaip antai: 

cementiniai mišiniai, greitadži viai cementiniai mišiniai, 

betonas, gruntuojami Casco Primer (1:3). 

Nesugeriantys, lyg s, kieti paviršiai, kaip antai: 

keramin s plytel s, paviršiai, nuo kuri  beveik visiškai 

pašalinti sen  vandeniui atspari  klij  liku iai, 

gruntuojami Casco SuperPrimer. 

Kalcio sulfato paviršiai, kaip antai: kalcio sulfato 

lyginamieji mišiniai, sausieji mišiniai, gruntuojami Casco 

Primer (1:1) (dži vimo laikas apie 60 min.). Jei sluoksnis 

storesnis kaip 10 mm, rekomenduojama 10 mm stor  

viršijant  SCHÖNOX EG sluoksn  dengti atskirai. 

Magnezito grindys (ne ksilolito): gruntuojamos su Casco 

SuperPrimer. 

Ksilolito grindys: gruntuojamos su SCHÖNOX EG. 

Mediniai paviršiai, pvz., orientuot  skiedreli  plokšt s 

(OSB), gruntuojamos Casco Primer (neskiestu) (dži vimo 

trukm  apie 4 val.). 

 
MAIŠYMO SANTYKIS 

Sluoksnio storis 1–10 mm: 25,0 kg FlexPlan XA ir apie 

6,0 l vandens.  

Sluoksnio storis 10–30 mm: maždaug 65 % pagal mas  

 didinan ios medžiagos atitinka 16,0 kg arba 10 l 

kvarcinio sm lio (0,1–3,0 mm gr tumo) 25,0 kg 

FlexPlan XA maišui. 

 
REKOMENDUOJAMAS DARBO B DAS 

Dirbant su FlexPlan XA ir šiam produktui dži stant, 

tina užtikrinti pakankam  ventiliacij . 

 švar  ind  su šaltu vandeniu pilkite FlexPlan XA ir 

sumaišykite homogenišk  mišin . Rekomenduojama 

naudoti maišytuv  su diskiniu maišymo antgaliu. 

Sumaišyt  mišin  trumpai palaikykite ir dar kart  gerai 

išmaišykite. Tada lyginam  mišin  išpilkite ir 

paskirstykite lyginimo mentele. 

Jei dengiama storesniu sluoksniu, reikia nuo s ly io su 
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Ši informacija pagr sta laboratoriniais bandymais ir praktine 
patirtimi. Ji skirta pad ti vartotojui rasti tinkamiausi  
produkt  ir darbo b .    Ta iau mes nekontroliuojame 
vartotojo darbo s lyg , tod l negalime prisiimti atsakomyb s 
už darbo rezultatus.   Mes atsakome tik už žmon ms padaryt  
žal  ir už sugadintus daiktus, jei yra rodym , kad tai vyko d l 

 gaminio tr kum  ar defekto. 

Sertifikuota pagal: 
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mišiniu apsaugoti vertikalius paviršius per vis  perimetr  

užklijuojant deformacin  juost . 

Jei reikia padengti pavirši  antru lyginamojo mišinio 

sluoksniu, pirm  sluoksn  reikia nugruntuoti su Casco 

Primer (1:1). Dengiant dviem sluoksniais, negalima viršyti 

maksimalaus vieno sluoksnio storio. Antrasis sluoksnis 

negali b ti storesnis už pirm . 

Atlikite parengiamuosius darbus – užpildykite si les, 

užtaisykite ertmes ir nelygumus tinkamu  Casco 

remontiniu ar lyginamuoju mišiniu. 

Saugokite kiet jan io FlexPlan XA sluoksnius nuo aukštos 

aplinkos temperat ros, tiesiogin s saul s šviesos ir 

skersv . 

Jei reikalingas FlexPlan XA šlifavimas, šlifuokite j  80 

numerio šlifavimo popieriumi arba tinkleliu. 

l galimo korozinio poveikio reikia vengti mišinio s ly io 

su metalais, ypa  su vandentiekio vamzdžiais (pvz., 

užsandarinti vamzdži  angas). 

Darbo rankius iš karto po naudojimo nuplaukite 

vandeniu. 

 
VALYMAS 

Dirbant su gaminiu reikia laikytis švaros. Dirbkite 

kruopš iai. Vengti patekimo ant odos ir  akis. Patekus 

ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu. 

Darbo rankius plauti vandeniu, kol mišinys ant j  

neišdži vo. Išdži vus  mišin  galima pašalinti 

mechaniškai. 

ATLIEK  TVARKYMAS 

Pakuot  visiškai ištuštinti ir utilizuoti laikantis 

reikalavim . 

 

PAKUOT  

25,0 kg popierinis maišas. 
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