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■  Skirtas 1–20 mm storio sluoksniui
■  Visoms grindų dangoms
■  Idealus šildomosioms grindims

Savaime išsily-
ginantis grindų 
mišinys

Kur galiu rasti 
reikalingą informaciją 
apie grindų mišinius?

Baumit Nivello Grund – paruoštas naudoti, be tirpiklių, sintetinės dispersijos gruntas, skir-
tas įgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš savaime išsilyginančių grindų skiedinio liejimo 
ir plytelių klojimo darbus. Skirtas gruntuoti smarkiai įgeriantį šiurkštų betoną ir kitus mine-
ralinius paviršius. Gruntas naudojamas paviršiaus įgeriamumui sumažinti ir suvienodinti. 
Naudojamas lauke ir viduje.

Baumit Nivello Centro – greitai savaime išsilyginantis gipsinis grindų mišinys. Skirtas naudoti 
pastatų viduje ant naujo betono ar renovuojamų juodgrindžių. Didelio stiprumo C35/F7.
Liejamas rankomis arba mašina. Rekomenduojama naudoti gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties pastatams, koridoriuose, vestibiuliuose, salonuose, biuruose. Ypač rekomenduo-
jamas šildomųjų grindų įrengimui dėl greito šilumos laidumo. Įrengiamo sluoksnio storis 
5–30mm. Galima vaikščioti po 3 val.

Baumit rekomenduoja:

UAB „Baumit Lit“
Lentvario g. 1, 
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2640 778
info@baumit.lt
www.baumit.lt

baumit.com
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Greita – Lengva – Veiksminga

Pranašumai
■ Vaikščioti danga galima jau po 3 valandų
■ Kitą dangą kloti galima jau po 24 valandų
■ Itin lengvai liejamas
■ Tolygus mišinio pasiskirstymas
■ Homogeniškas ir glotnus paviršius
■ Našumas klojant mašininiu būdu – 35 l/min
■ Galimybė dengti didesnius plotus,
  nedarant kompensacinės siūlės

Kitos dangos klojimas
■ Iki 3 mm storio sluoksniai gali būti klojami ant kitų 
 paviršių maždaug po 24 valandų. Prieš dengiant 
 kiekvieną tolimesnį 1 mm storio sluoksnį, būtina palaukti 
 bent 24 valandas.

Sudėtis: speciali rišamųjų medžiagų,
įvairių smėlio rūšių ir priedų kombinacija.
Sluoksnio storis: 1–20 mm.
Apdorojimo trukmė: maždaug 30 minučių
po sumaišymo su vandeniu.
Išeiga: maždaug 1,5 kg/m2 1 mm
storio sluoksniui.
Padengimo išeiga: maždaug 15 m2/25 kg 
maišas/1 mm.
Vandens kiekis:
maždaug 6 l/25 kg sauso mišinio.
Pakuotė: maišai po 25 kg,
1 padėklas = 48 maišai = 1200 kg.
Stiprumo klasė: C20/F6.

Pagrindas
Pagrindas turi atitikti galiojančias nor-
mas: būti reikiamo patvarumo, be skie-
diklių, švarus, be dažų likučių, pakan-
kamai sausas ir tolygiai įgeriantis, ne 
hidrofobiškas. Mišinys Baumit Nivello 
Quattro nėra tinkamas naudoti ant 
plastmasinių ir metalinių pagrindų.

Maišymas
25 kg mišinio Baumit Nivello Quattro 
sumaišyti su 6 litrais vandens ir gerai 
maišyti lėtų apsukų maišytuvu, kol 
masė pasidarys vientisa. Galima kloti 
naudojant ir glaisto purkštuvą su įreng-
tu papildomu maišytuvu, kai našumas 
yra maždaug 35 l/min. sraigto apsukų.

Paskirstymas
Baumit Nivello Quattro patogu 
paskirstyti mentele. Jos dantytumas 
pasirenkamas priklausomai nuo lieja-
mo sluoksnio storio.

Pagrindo paruošimas 
Jei pagrindas yra iš stipriai įgerian-
čios medžiagos, reikia gruntuoti 
gruntu Baumit Nivello Grund.
Išeiga: apie 0,2 kg/m2. Jei pagrindas 
yra iš silpnai įgeriančios medžiagos, 
gruntuoti gruntu Baumit Nivello 
Super Grund.
Išeiga: apie
0,1–0,15 kg/m2.

Liejimas 
Gerai išmaišytas 
išlyginamasis mišinys pilamas pra-
dedant nuo tolimiausio patalpos 
kampo durų link. Klojant storesnį 
nei 5 mm sluoksnį, greta sienų pri-
tvirtinamos juostelės.

Apdorojimas dantytu 
voleliu 
Orui pašalinti mišinį reikia papildo-
mai apdoroti dantytu voleliu: kelis 
kartus perbraukti statmenai viena, 
paskui kita kryptimi per išlietą miši-
nį. Vaikštant ką tik išlietu mišiniu, 
reikia avėti batus dygliuotais padais.

Nivello Quattro – savaime išsilyginantis,
lengvai apdorojamas, patvarus grindų mišinys
Baumit siūlo Jums naują grindų išlyginamąjį mišinį Nivello Quattro 1–20 mm storio dangai kloti.  

Baumit Nivello Quattro yra savaime išsilyginantis grindų mišinys, skirtas rankiniam arba mašininiam 
naudojimui, greit kietėjantis. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Liksite patenkinti visomis šio miši-
nio savybėmis, kurios leis lengvai ir be kliūčių lieti naujas grindis ar atlikti jų remonto darbus.

Baumit Nivello Quattro – tai tobulas pagrindas, tinkamas įvairaus tipo grindų dangoms: keramikai, 
parketui, laminatui, kiliminei, kaučiukinei ir vinilinei dangai. Nivello Quattro idealiai tinka šildomosioms 
grindims. Ypatinga mišinio sudėtis padeda išsaugoti grindų patvarumą. Baumit Nivello Quattro taupo 
Jūsų laiką, pinigus ir nesukelia rūpesčių. 
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Greito naudojimo technologija... arba ,,baigta akimirksniu“!

Norint sėkmingai naudoti mišinį, būtina atsižvelgti 
į grindų pagrindą ir pasirinkti tinkamą pagrindo 
paruošimo būdą. Kiekvienas pagrindas yra spe-
cifinis, todėl rekomenduojame jį visada įvertinti 
individualiai. Mišinį patariame naudoti remiantis 

principais, nurodytais Baumit technologijos grindų 
dangų ir savaime išsilyginančių mišinių naudojimo
instrukcijoje. Laikantis nurodytų instrukcijų, pro-
dukto Baumit Nivello Quattro savybės išliks nepa-
kitusios ir bus pasiektas geriausias rezultatas.

Temperatūrą (oro, pagrindo, medžiagos) rekomenduojama 
palaikyti virš +5 °C tiek klojant, tiek surišant su kita danga. 
Esant aukštai temperatūrai, atsiranda pavojus sutrumpinti 
sukibimo ir patvarumo laiką!

Vengti greito išdžiūvimo. Šis produktas negali būti viršutinis 
dangos sluoksnis. Jis netinka naudoti patalpose, kuriose 
juda sunkios transporto priemonės, taip pat intensyviai 
naudojamoms drėgnoms patalpoms: visuomeninėms pir-
tims, virtuvėms ir pan.

Nurodymai ir bendroji informacija

Skirta didelėms patalpoms,  
didesniam veiksmingumui ir laiko 
taupymui

Gamybinis mechanizmas,  
skirtas darbui su gipsiniais  
mišiniais Baumit Nivello Quattro
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