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     GAMINIO DUOMENŲ 
LAPAS 

   2.07 

      
 

SCHÖNOX®WD-FLEX 
Hidrofobiškas elastingas siūlių užpildas 
Skirtas siauroms siūlėms pagal DIN 18 352. Tinka įgeriančioms ir neįgeriančioms plytelėms bei spalvos pokyčiams atspariam 
natūraliam akmeniui patalpose ir lauke. Gaminamas įvairių atspalvių. Atitinka CG2 reikalavimus pagal EN 13888.  

 

Gaminio savybės 
• Laidus vandens garams 
• Hidrofobiškas (lyginant su standartiniais siūlių užpildais) 
• Neteplus (lyginant su standartiniais siūlių užpildais) 
• Paprastai naudojamas 
• Elastingas 
• Atitinka CG2 reikalavimus pagal EN 13888 
• Geras šoninis sukibimas 
• Kietėja veikiamas drėgmės 
• Tinka šildomosioms grindims 
• Kietėdamas neskeldėja 
• Su nedideliu chromatų kiekiu pagal TRGS 613 
• Atsparus šalčiui 
 
Paskirtis 
SCHÖNOX WD-FLEX  tinka įgeriančių ir neįgeriančių plytelių, 
akmens masės keraminių plytelių, kurių vandens įgeriamumas 
>3%,  spalvos pokyčiams atsparaus natūralaus akmens plytelių 
bei mozaikinių plytelių siūlėms glaistyti (drėgnose ir šlapiose 
patalpose): 
• vidaus ir lauko darbams 
• sienoms ir grindims 
• šildomosioms grindims 
 
SCHÖNOX WD-FLEX sudėtyje nėra kvarcinio smėlio, todėl jis 
tinka ir keraminėms plytelėms jautriu paviršiumi užtaisyti. 
 
Jei užtaisomos neslidžių dangų arba dangų su šiurkščiu 
paviršiumi siūlės, užpildo likučius reikia kruopščiai nuvalyti, kol jis 
dar nepradėjęs kietėti (rekomenduojame iš pradžių pabandyti 
užtaisyti siūles ir nuvalyti jų likučius). 
 
Paviršiams, kurie bus dažnai valomi rūgštiniais valikliais, 
rekomenduojama naudoti SCHÖNOX CF. 
 
Reikalavimai pagrindui  
• Tarpai tarp plytelių turi būti švarūs, juose negali būti 

atsilupinėjusių dalelių. 
• Užklijavus plyteles, iš tarpų reikia iškrapštyti tiek skiedinio, 

kad siūlės gylis būtų toks pat kaip plytelės storis. 
• Jei plytelės klojamos ant plono klijų sluoksnio, siūles galima 

užtaisyti po 3–24 valandų, priklausomai nuo naudotų klijų. 
• Jei plytelės klojamos ant storo skiedinio sluoksnio, užpildas 

turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs. 
 
Techniniai duomenys 
• Sunaudojimo laikas  apie 2 val. esant +18 °C 
• Galima vaikščioti  maždaug po 12 val. 

• Darbinė temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C 
• Sąnaudos  0,3–0,8 kg/m2, priklauso nuo  

  plytelių ir siūlių matmenų  
• Siūlių plotis  nuo 1 iki 6 mm 
 
Mišinio proporcijos 
• apie 6,5–7,0 l vandens : 25,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX 
• apie 1,3–1,4 l vandens : 5,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX 
 
Naudojimas 
• SCHÖNOX WD-FLEX įmaišomas į šaltą, švarų vandenį.  

Rekomenduojama naudoti maišyklę 600 aps./min. greičiu. 
• Jei nenaudojate maišyklės, maišykite, kol masė taps 

vientisa. 
• Įtrinti tinkamos konsistencijos siūlių užpildas įtrinamas giliai į 

siūles guminiu glaistikliu, gumine mentele ar siūlių užpildymo 
skardele. 

• Norint švariai ir greitai užtaisyti siūles, rekomenduojama 
naudoti specialią siūlių užpildymo dėžę.  

• Siūlių užpildui sukibus (patikrinti pirštu), jo perteklių nuvalyti 
išgręžta kempine ar prie lentelės pritvirtinta kempine, kad 
užpildas neištrykštų pro kraštus.  

• Jei užpildomos mažai įgeriančių plytelių siūlės (akmens 
masės keraminės plytelės, >3%), vandens dalis mišinyje 
mažinama. 

 
Pakuotė 
• 25,0 kg maišas 
• 5,0 kg maišelis (4 vnt., aptraukti plėvele) 
 
Laikymas 
• SCHÖNOX WD-FLEX laikyti sausoje vėsioje vietoje. 
• Neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 1 metus. 
• Atidarytus maišus reikia tuoj pat uždaryti ir greitai sunaudoti. 
 
Atliekų tvarkymas 
• Pakuotę visiškai ištuštinti ir tinkamai utilizuoti. 
 
GIS kodas 
ZP1 – cementiniai gaminiai, su nedideliu chromatų kiekiu. 
 
Pastabos 
• Dėl netolygaus drėgmės poveikio, pvz., dėl apatinės 

konstrukcijos, skiedinio sluoksnio ar dangos medžiagos, gali 
šiek tiek pakisti siūlių spalva, tačiau tai neturi jokios įtakos 
siūlių užpildo kokybei ir, esant palankioms aplinkos 
sąlygoms, spalva gali vėl išsilyginti. Mes nesuteikiame 
garantijos dėl atspalvio pasikeitimo. 
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• Glaistant ir užglaisčius siūles, keramines dangas saugoti nuo 
saulės spindulių ir skersvėjo. 

• Įrankius tuoj pat nuplauti vandeniu. 
• Visi pateikti duomenys yra apytiksliai ir priklauso nuo 

patalpos mikroklimato svyravimų. 
• SCHÖNOX WD-FLEX sudėtyje yra cemento.  Medžiagai 

reaguojant su drėgme, vyksta stipri šarminė reakcija, todėl 
reikia saugoti odą ir akis. Patekus ant odos, gerai nuplauti 
vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją. 

• Šviesesnių atspalvių glaistas, ypač grindų paviršiuje ir lauko 
patalpose, gali greičiau susitepti negu tamsesnių atspalvių 
glaistas. 

• SCHÖNOX WD-FLEX neatstoja hidroizoliacinių priemonių.  
• Rekomenduojame renkantis siūlių užpildą ypač atkreipti 

dėmesį į keraminių plytelių sugeriamumą bei laikytis jų 
gamintojo nurodymų. 

• Rekomenduojame užtaisytas siūles valyti ir prižiūrėti tik 
neutraliais valikliais. Po valymo paviršių perplauti švariu 
vandeniu. 

• Galimi nežymūs atspalvio svyravimai, todėl, jei įmanoma, 
vienam  objektui reikia naudoti  tos pačios partijos siūlių 
užpildą.  

• Dušinių, kuriose galima vaikščioti (be dušo kabinos 
pagrindo), grindims rekomenduojame naudoti SCHÖNOX 
SU. 

• Plytelių siūlių užpildas SCHÖNOX WD-FLEX yra neatsparus 
rūgštims. Valikliai, kurių sudėtyje yra rūgšties, pvz., citrinų 
rūgšties, acto rūgšties ar kitų rūgščių, per ilgesnį laiką gali 
pažeisti siūles. Patartina naudoti valiklius su neutraliomis 
arba lengvomis šarminėmis valomosiomis medžiagomis. 
Naudojant šias valymo priemones, reikia laikytis gamintojo 
nurodymų ir nenaudoti per didelio jų kiekio. Dėl netinkamo 
valymo gali būti netaikoma garantija. 

• Prieš valant paviršių valikliu, kurio sudėtyje yra rūgšties, 
paviršių reikia sudrėkinti vandeniu, kad užsidarytų poros. 

• Po valymo paviršių perplauti švariu vandeniu, kad valiklis 
būtų neutralizuotas. 

 
SCHÖNOX siūlių užpildų naudojimo apžvalga 
• Keraminės plytelės, didelis sugeriamumas >10% (įgeriančios 

ir neįgeriančios keramikos plytelės) pagal DIN EN 159 ir 188; 
(akmens masės keraminės plytelės, vandens sugeriamumas 
>3% ir <10% pagal DIN EN 177, 178, galima): 
- SCHÖNOX WD-FLEX, siūlių plotis nuo 1 iki 6 mm. 

• Keraminės plytelės, mažas sugeriamumas <3%, (akmens 
masės keraminės plytelės, neįgeriančios plytelės (laikytis 
gamintojo nurodymų) fasadinės keraminės plytelės, 
mozaikinės plytelės) pagal DIN EN 121, 176, 177, 178 186-
1, 186-2, 187-1 ir 187-2): 
- SCHÖNOX SB-FLEX, siūlių plotis nuo 2 iki 20 mm 
- SCHÖNOX SB-SCHNELL, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm 
- SCHÖNOX SU, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm 

 
 
 
 
 
 

• Keraminės plytelės laboratorijų įrangai/laboratorijų stalams 
pagal DIN EN 12 912: 
- SCHÖNOX CON BODEN, siūlių plotis nuo 1 iki 10 mm 
- SCHÖNOX CF, siūlių plotis nuo 1 iki 10 mm 

• Klinkerinės plytelės grindims pagal DIN EN 18 158: 
- SCHÖNOX SB-FLEX, siūlių plotis nuo 2 iki 20 mm 
- SCHÖNOX SB-SCHNELL, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm 
- SCHÖNOX SU, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 „Akzo Nobel“ įmonė    SCHÖNOX valdymo sistema 
                 yra DQS sertifikuota pagal 
                ISO 9001 ir ISO 14001 
 

 

Būtina laikytis visų specialių rekomendacijų, direktyvų, DIN reikalavimų ir saugos duomenų lapuose pateiktų nurodymų. Galioja bendrosios statybų ir 
technikos taisyklės. Mes garantuojame nepriekaištingą savo gaminių kokybę. Čia pateikiamos rekomendacijos dėl gaminių naudojimo yra pagrįstos 
bandymais ir praktine patirtimi, tačiau tai tik bendro pobūdžio nurodymai, neužtikrinantys produkto savybių, nes mes nekontroliuojame sąlygų statybos 
vietoje, darbų atlikimo ir gaminio naudojimo. Išleidus šį gaminio duomenų lapą, ankstesnis duomenų lapas nebegalioja. 


