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CASCO SUPERPLAN 
 
PASKIRTIS 

Savaime išsilyginantis cementinis lyginamasis mišinys, skirtas daugumai 
kiet  pavirši  patalpose. 
Tinka pagrindui išlyginti prieš klojant tekstilines, elastines ir keramines 
grind  dangas gyvenamosiose patalpose ir biuruose, ligonin se, 
mokyklose ir pan. 
Tinka ištisiniam paviršiaus padengimui (min. sluoksnio storis 3 mm) 
prieš klijuojant parket  Casco elastiniais parketo klijais, pvz., Casco 
Parkett Elastic Basic. 
Galima lyginti šiuos paviršius: beton , cementines grindis, grind  
dangas su kalcio sulfatu, lieto asfalto grind  dangas, senas lieto asfalto 
grindis. 

GAMINIO SAVYB S 
Galima naudoti pumpavimo rang  arba dengti rankiniu b du. 
Padengus storesniu sluoksniu tvirtumas nesumaž ja. 
Maži vidiniai tempimai.  
Galima vaikš ioti po 3 val. 
Grind  dangas galima kloti po 24 val. 
Atlaiko normali  mechanin  apkrov . 
Sluoksnio storis 0,5–15 mm, pripylus sm lio – 15–25 mm. 

 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Rišiklis Cementas 
Spalva Pilka 
Pavidalas Milteliai 
Tankis Supakuot  milteli  – apie 1,70 kg/dm³ 

Su vandeniu sumaišyt  milteli  – apie 2,00 kg/dm³ 
pH 12 
Pli psnio temperat ra ra 
Terminis atsparumas –20…+80 °C 
 
 
NAUDOJIMO S LYGOS 
Darbin  temperat ra Nuo +5 °C iki +10 °C 
Darbinio mišinio sunaudojimo 
laikas 

 
Apie 25 min. (+20 °C) 

Sumaišius palaukti 2 min. 
naudos Vidutiniškai 1,6 kg/m2/mm 

Galima vaikš ioti Maždaug po 3 val. 
Galima dengti Maždaug po 24 val. 
Darbo rankiai Automatinis maišymo siurblys, mentel , adatinis volelis. 
Pakuot  25 kg 
Laikymo terminas 6 m n. 
Laikymas Neatidarytoje pakuot je sausoje v sioje vietoje. Atidaryt  pakuot  reikia iš 

karto uždaryti. Atidarius pakuot , gamin  reikia greitai sunaudoti. 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
Paviršiaus paruošimas 
Mechaniškai pašalinkite atšokusius sluoksnius, cemento gabal lius ir teršalus. Paviršius turi b ti 
pakankamai stabilus, stiprus ir nesideformuojantis. Plyšius ir didelius nelygius plotus užtaisykite tinkamu 
Casco remonto mišiniu. Senas keramines ir nat ralaus akmens plyteles reikia gerai pritvirtinti, kruopš iai 
nuvalyti ir, jei reikia, nušlifuoti. Senus vandeniui atspari  klij  liku ius reikia kuo geriau nuvalyti 
mechaniškai. Nusiurbkite pavirši  dulki  siurbliu ir nugruntuokite j  Casco Primer arba Casco SuperPrimer 
pagal instrukcij .  
 
Gruntavimas 
Normaliai gerian ius paviršius, pvz., cementin  rišam  sluoksn , beton , reikia nugruntuoti gruntu Casco 
Primer, sumaišytu su vandeniu santykiu 1:3. 
Kalcio sulfato pavirši  gruntuokite gaminiu Casco Primer, sumaišytu su vandeniu santykiu 1:1. 
Ne gerian ius, lygius ir kietus paviršius, pvz., padengtus sen  vandeniui atspari  klij  liku iais, senas 
keramines plyteles, reikia nugruntuoti gaminiu Casco SuperPrimer. 
 
Maišymo proporcijos 
25 kg milteli  Casco SuperPlan reikia sumaišyti su 5,5 l švaraus šalto vandens. Mišin  galima sumaišyti 
maišykle apie 600 aps./min. grei iu. Siekiant geriausio galutinio rezultato, labai svarbu laikytis teisingo 
milteli  ir vandens santykio. 
 
Dengimas 
Mišin  sumaišykite švariame inde su švariu v siu vandeniu iki tolygios mas s. Leiskite mišiniui maždaug 3 
minutes pabrinkti, ir išmaišykite j  dar kart . Paruošt  mišin  išpilkite ant grind  reikiamo storio sluoksniu.  
Jei reikia, mas  paskirstykite dantyt ja mentele.  Kad neatsirast  paviršiaus nelygum , kit  mišinio dal  
išpilkite ne v liau kaip po 10 minu . Formuojant nuolydžius, kad mišinys b  klampesnis, vandens dal  
galima sumažinti maždaug 10 %. Jeigu pavirši  reikia padengti antru sluoksniu, pirmajam sluoksniui 
išdži vus, pavirši  reikia nugruntuoti gaminiu Casco Primer, sumaišytu su vandeniu santykiu 1:1. Dži stant  
Casco SuperPlan pavirši  reikia saugoti nuo aukštos temperat ros, tiesiogini  saul s spinduli  ir skersv jo. 
Po 24 valand  galima prad ti kloti grind  dang . D mesio! Galutinis rezultatas ir kiet jimo laikas priklauso 
nuo oro s lyg . 
 
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 . 
 
 
DARBO SAUGA 
 
Dirginanti. Sud tyje yra cemento. Dirbant reikia laikytis darbo higienos reikalavim . Dirgina kv pavimo takus ir od . 
Naudoti tinkamas apsaugos priemones atsižvelgiant  naudojamo gaminio kiek  ir darbo s lygas. Gali smarkiai pažeisti 
akis. Patekus  akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis  gydytoj . Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis  
gydytoj  ir parodyti ši  pakuot  arba etiket . Saugoti nuo vaik . Daugiau informacijos apie darbo saug  
pateikiama gaminio saugos duomen  lape. 
 

ia pateikta informacija pagr sta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, tod l ji gali pad ti vartotojui pasirinkti tinkamiausi  
gamin  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 tai vyko d l m  gamini  tr kum  ar defekt .  
Papildomos informacijos prašom kreiptis  prekybos atstov . Gamintojas pasilieka teis  keisti pateiktus duomenis neinformuodamas 
vartotoj  apie tai iš anksto.  


