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SOLOCRET-15 

 

Atsparus sienų ir grindų išlyginamasis mišinys 

• Grindiniam šildymui 

• Sienoms, luboms ir 

grindims 

• Lauko ir vidaus darbams 

• Storiui nuo 2 iki 20mm 

• Greito rišimosi 

• Maži vidiniai įtempimai 

• Modifikuota polimerais 

• Tikrinta pagal EN 

13813 

 

Naudojimo galimybės: 

Glaistas naudojamas lyginti ir glotniai glaistyti 

mineralinius paviršius ant sienų grindų ir lubų, 

kur yra įrengta hidroizoliacija, ar bus dengiama 

keramikinėmis plytelėmis. Gali būti naudojamas 

paviršių apdirbimui prieš tepant hidroizoliaciją, 

įrengiant baseinus, vonios kambarius, vidaus ir 

lauko darbuose. 

 

Techninės charakteristikos: 

Pagrindas Cementas, užpildai, 

aukštos kokybės priedai 

Spalva Pilka  

Tankis 1,4 kg/dm3 

Gyvybingumas * 30 min 

Sekantis sluoksnis * Po maždaug 4 val 

Tempimo ir 

gniuždymo stipriai * 

4,0/25 N/mm2 po 28 parų 

Paviršiaus temperatūra +5° C to +25° C 

Įrankių valymas Su vandeniu kol medžiaga 

nesustingusi 

Išeiga Vidutiniškai 1,5 kg/m2 

vieno mm storiui 

Pakuotė 25 kg maišuose 

Saugojimas Laikyti vėsioje ir sausoje 

vietoje, mažiausiai 12 

mėnesių originalioje 

nepradarytoje pakuotėje. 

Pradarytą pakuotę 

sunaudoti kuo greičiau. 

 

Medžiagos išeiga: 

Žemės drėgmė, 

nestovintis drenažo 

vanduo 

0,75 kg/m2 vienu 

sluoksniu 

Prieš hidrostatinį slėgį 1,20 kg/m2 dviem 

sluoksniais 

Kylanti drėgmė, 

vanduo su slėgiu 

1,50 kg/m2 dviem 

sluoksniais 

Išdžiūvusios 

medžiagos storis 

Ne mažiau 0,8mm – 

1,5 mm 

*esant +23⁰C ir 50% santykinei drėgmei 

 

 

Galimos apkrovos esant +20⁰C ir 60% 

santykinei drėgmei: 

Lietus po 24 valandų 

Galima vaikščioti  Po 5 valamndų 

Statybinių katlavanų 

užpildymas 

po 3 dienų 

Rezervuarų užpildymas 

vandeniu  

po 7 dienų 

 

Paviršiaus paruošimas: 
Dengiami paviršiai turi būti sausi, stabilūs, 

pasižymėti nešančiomis savybėmis, nuvalyti nuo 

visų adheziją mažinančių medžiagų. Paviršių 

nešančios savybės turi atitikti EN 1991-1-1 

reikalavimus. Birūs paviršiai nuvalyti iki stabilaus 

pagrindo, įgeriantys paviršiai nugruntuoti gruntu 

ASO-Unigrund. Betoninės lyginamos grindys turi 

atitikti DIN 1045 reikalavimams, šildomos grindys 

DIN 18560 reikalavimams. SOLOCRET 15 galima 

naudoti lyginant grindis drėgnose patalpose ir lauke, 

jei ant jo bus įrengta patikima SCHOMBURG 

sistemos hidroizoliacija. Negali būti naudojamas 

kaip galutinė paviršių apdaila. 
Naudojimas: 

1. Paviršių nugruntuoti su ASO-Unigrund. 

2. Sumaišyti 25kg SOLOCRET-15 su 4,75-5,0l 

švaraus vandens iki vienalytės masės. Į švarią 

maišymui skirtą talpą supilamas vanduo ir 

palaipsniui maišant (300-700 aps/min) beriamas 

SOLOCRET-15. Maišoma iki vienalytės masės, 

apie 3-5 minutes. SOLOCRET-15 gali būti 

naudojamas mažiausiai 30min prie 20⁰C. 

3. SOLOCRET 15 paruošta masė ant paviršiaus 

užnešama glaistykle ar kitu tam skirtu įrankiu per 
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SOLOCRET-15 

 

produkto gyvybingumo laiką, tolygiai 

išlyginamas, vieno sluoksnio storis ne daugiau 

kaip 20 mm. 

4. Praėjus 60-90 min., priklausomai nuo aplinkos ir 

lyginamojo sluoksnio storio, drėgna kempine ar 

glaistykle paviršių galutinai išlyginti. Antrojo 

sluoksnio liejimas galimas ant sukietėjusio 

pirmojo sluoksnio, kol jis dar pastebimai 

tamsesnis dėl drėgnumo. Neviršyti 20 mm 

sluoksnio storio. 

5. Džiūstantį SOLOCRET 15 saugoti nuo greito 

džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo, 

dengiant plėvele ar drėkinant. Darbo metu ir 

savaitę po aplinkos ir pagrindo temperatūra turi 

būti ne žemesnė kaip +5⁰C. 

 

Pastabos: 

• Glaistant plonu sluoksniu rekomenduojama 

naudoti priedą ASOPLAST MZ (skiesti vandeniu 

santykiu 1:5). Tai užtikrina SOLOCRET 15 

savalaikį džiūvimą. 

• ASO Unigrund K skiedžiamas vandeniu santykiu 

nuo 1:3 iki 1:4. 

• Senos keramikinės plytelės nuvalomos, 

nušlifuojamos, nugruntuojamos epoksidiniu gruntu 

ASODUR SG2 pabarstant 0,5 – 1,0 mm frakcijos 

kvarciniu smėliu. Išdžiuvęs smėlio likutis 

nusiurbiamas, paviršius glaistomas SOLOCRET 

15. 

• Klijuojant plyteles ant magnezitinių sluoksnių, 

siekiant vengti poveikio su cementu, kas gali 

suardyti paviršių, juos rekomenduojame pašiaušti 

ir gruntuoti epoksidine derva ASODUR-GBM ir 

apibarstyti 0,5 – 1,0 mm frakcijos kvarciniu 

smėliu. Po 12-16 val nesusirišęs smėlis atsargiai 

pašalinimas. Dar po 12-16 val dengiama 

SOLOCRET-15 ne daugiau kaip 20mm storio 

sluoksniu. 

• Dengiant deformacines siūles atkreipti dėmesį į 

teisingą jų įrengimą; naudoti deformacines juostas, 

užliejus deformacinę siūlę SOLOCRET 15, jį 

įpjauti 1/3 sluoksnio storio gyliu. 

• Atviros tekstūros paviršiai didiną medžiagos 

išeigą. 

• Aukšta temperatūra greitina, žema temperatūra 

lėtina rišimosi procesą. 

• Kuomet SOLOCRET-15 pradėjo kietėti, 

nebegalima į jį dėti papildomai vandens ar šviežiai 

paruošto mišinio. Tai gali pakenkti medžiagos 

stiprumui. 

• Apsaugoti vietas, kurių neketinama dengti 

SOLOCRET-15. 

• Darbo metu vadovautis galiojančiomis normomis 

ir taisyklėmis: 

DIN 18157 

DIN 18352 

DIN 18531 

DIN 18534 

DIN 18535 

DIN 18560 

DIN EN 13813 

DIN EN 13318 

DIN EN 1991-1-1 

 

Saugumo reikalavimai: 

Atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapus. 
GISCODE: ZP1 


