
VOLMA-NIVELIR-EXPRESS 

Savaime išsilyginanti lyginamoji medžiaga kalcio sulfato pagrindu naudojama patalpose  

EN-13813 

CA-C12-F3-B2,0 

Produkto aprašymas 

Besiūlė grindų danga kalcio sulfato pagrindu skirta darbams patalpose atlikti. 

Pakuotė ir saugojimas 

VOLMA-NIVELIR-EXPRESS pakuojamas į popierinius 20 kg maišus.  Maišai su sausu mišiniu saugomi 

sausose patalpose sandėliuojant juos ant medinių padėklų. Garantinis laikymo nepažeistoje firminėje 

pakuotėje terminas – 12 mėnesių. 

Naudojimo sritis 

Skirtas atlikti betono ir cemento-smėlio grindų pagrindo išlyginimo darbus rankiniu arba mechanizuotu 

būdu patalpose paruošiant pagrindą nuo 5 iki 100 mm storio dekoratyvinėms dangoms. 

Rekomenduojama naudoti gyvenamosiose ir viešosiose sausose arba normalaus drėgnumo patalpose. 

Pagrindinės savybės ir privalumai 

- Ant gipso pagrindo 

- Gali būti užtepamas rankiniu ir mašininiu būdu 

- Tinka šildomoms grindims 

- Nesusitraukia 

Paviršiaus paruošimas 

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkės, purvas, alyvos dėmės. Paviršiai gruntuojami 

giluminiu gruntu.  Prieš grindų liejimą palei sienas ir kolonas (jų sandūros su grindimis vietoje) 

pritvirtinkite apsauginę juostą. Visus metalinius elementus būtina apdoroti priemone nuo korozijos. 

Formuojamo sluoksnio storis nustatomas lygiavimo liniuote. Užpildomos medžiaga grindų atkarpos 

atitinkamai pažymimos. Jeigu išlyginamos atkarpos plotas viršija 50 m2, o diagonalė 10 m, grindyse 

formuojamos deformacinės siūlės. Deformacinės siūlės taip pat formuojamos virš esamų laikančiojo 

pagrindo siūlių. Pagrindas gali būti liejamas tik visiškai išdžiūvus gruntui. 

Tirpalo ruošimas 

Užtepant rankiniu būdu: sausą mišinį supilti į švarų vandenį (vandens temperatūra nuo +5 °C iki +20 °C), 

išlaikant atitinkamą santykį: 0,29–0,34 l vandens vienam kg mišinio, mišinį maišyti apie 5 minutes 

profesionaliu maišytuvu iki vientisos masės susiformavimo. Palikite skiedinį 3 minutėms nusistovėti ir 

dar kartą išmaišykite. 

Užtepant mašininiu būdu: išpilkite sausą mišinį į mašinos bunkerį ir, reguliuodami suvartojamo vandens 

kiekį, parinkite reikiamą mišinio konsistenciją. Konsistencijos patikrinimas: užpilkite 1 l tirpalo ant lygaus 

nesugeriančio paviršiaus. Dėmės skersmuo turi būti 50–55 cm. 



Darbų tvarka 

Paruoštą skiedinį tolygiai pilkite iki reikiamo storio, vengdami ilgesnių kaip 10 minučių trukmės 

pertraukų. Pasirinktą sritį užpilkite ir išlyginkite ne vėliau nei per 60 minučių nuo pirmosios mišinio 

porcijos užmaišymo. Pradedant nuo sričių prie sienų ir kolonų iš skiedinio reikia pašalinti oro burbuliukus 

voleliu su adatomis. Veskite volelį išilgai ir skersai paviršiaus, formuodami bangą. Kietėjant liejamoms 

grindims per pirmąsias dvi dienas reikia vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių, reikia užtikrinti 

natūralią ventiliaciją ir patalpų vėdinimą. Liejamų grindų išdžiūvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, 

patalpos temperatūros ir drėgnumo. Išlygintas grindis galima dengti dekoratyvine danga ne anksčiau nei 

praėjus 7 paroms po skiedinio liejimo. Likutinė grindų drėgmė dengiant dekoratyvine danga neturi viršyti 

1 procento. 

Galima naudoti „šiltų grindų“ sistemoje 

VOLMA-NIVELIR - EXPRESS Tinka naudoti „šiltų grindų“ sistemoje, bet kaitinamųjų elementų 

temperatūra neturi viršyti +50 °C. Mažiausias liejamų „šiltų grindų“ sistemos storis – 40 mm. Jeigu „šiltų 

grindų“ sistema montuojama ant pirminio pagrindo, sluoksnio storis turi būti nuo 5 iki 100 mm. 

Šildomos grindys gali būti įjungtos praėjus nemažiau, nei 7 paroms po liejimo, 25–27 °C grindų 

temperatūra turi būti palaikoma mažiausiai 2–4 dienas. „Šiltų grindų“ sistemos eksploatavimas norimu 

režimu gali būti pradėtas tik po 28 parų. 

Techninės charakteristikos: 

Atsparumo gniuždymui klasė C12 (12 N/mm2 )    EN-13813  

Atsparumo lenkimui klasė F3 (3 N/mm2 ) EN-13813  

Sukibimo su pagrindu tvirtumas B2,0 (2,0 N/mm2 ) EN-13813  

pH didesnis nei 7,0 EN-13813 

Sąveikos su ugnimi klasė A1 EN-13813 

 

 

 


