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IŠLYGINAMASIS MIŠINYS  
BOSTIK FLYT POPULAR 
 
Bostik Flyt Popular yra ekologiškas, pompuojamas, savaime išsilyginantis produktas, 
gaminamas cemento pagrindu, mažiau jautrus drėgmės sukeliamiems pažeidimams, skirtas 
betono paviršiams lyginti patalpų viduje. Naudodami jį kitiems paviršiams lyginti, prašome 
susisiekti su Bostik AB. 
 
Naudojimo sritis 
Bostik Flyt Popular yra tinkamas pagrindas tokioms dangoms, kaip linoleumas, 
polivinilchloridas ir guma, taip pat medinėms grindims, kokliams ir panašioms 
medžiagoms kloti namuose, voniose, įstaigose, ligoninėse, mokyklose ir vaikų lopšeliuose. 
Paprastai po apdorojimo šiuo produktu gautam paviršiui nebereikia jokio kito apdorojimo, 
pavyzdžiui, šlifavimo ar smulkaus glaistymo. Rekomenduojamas sluoksnio storis yra 6-30 
mm. Produktas buvo patvirtintas naudojimui ir atitinka HusAMA reikalavimus lyginimo 
medžiagoms. Jo sudėtyje nesama kazeino. 
 
Techniniai duomenys 
 
Rišamoji medžiaga Specialus cementas 
Balastas Natūralus smėlis (ne daugiau 0,5 mm) 
Ar sustiprintas pluoštu Ne 
Sluoksnio storis 6–30 mm 
Paruošto mišinio tinkamumo 
naudoti trukmė 

15 minučių 

Galima vaikščioti po Maždaug 2–4 val. 
Grindys gali būti klojamos po 24 val. kiekvienam sluoksnio storio milimetrui arba kai 

santykinė drėgmė yra mažesnė už leistiną dydį esamai 
grindų dangai 

Suvartojamas kiekis pagal 
pramoninį standartą 

1,65 kg kiekvienam m2 ir mm 

Vandens kiekis 20 % svorio, 0,20 litro lyginimo medžiagos kilogramui 
Takumas pagal EN12706 150–160 mm 
Pakuotės dydis 25 kg maišas, 1000 kg maišas, birus produktas ir 

automobilis su siurbliu 
pH 11–12 
Suspaudimo jėga (C20) > 25 MPa 
Lenkimo jėga (F5) > 7 MPa 
Sukamosios kėdės ratų 
sukuriama apkrova (RWFC) 

250 N (pramoninis standartas) 

Lipnumas > 1,0 MPa 
Susitraukimas < 0,5 ‰ 
Įrankių valymas Nedelsiant vandeniu 
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Saugojimas 12 mėnesių sausoje vėsioje patalpoje, neatidarius 
pakuotės 

Atliekų tvarkymas Tvarkomos taip pat, kaip pramoninės atliekos. Tvarkant 
didesnius kiekius arba norint išmesti netuščias pakuotes, 
derėtų susisiekti su vietine atliekų tvarkymo organizacija. 
Tuščios pakuotės yra tinkamos perdirbimui 

 
 
Nurodymai 
 
Valymas: 
Patikrinkite, ar darbiniame paviršiuje nesama dulkų, purvo, dažų bei klijų likučių, tepalų ir 
riebalų dėmių. Netvirti arba skystoki sluoksniai pašalinami mechaniškai. Darbinio 
paviršiaus temperatūra neturi būti mažesnė kaip +10ºC. Geriausiems rezultatams užtikrinti 
darbo aplinkos temperatūra turi būti nuo +10ºC iki +25ºC. 
Paviršiaus santykinė drėgmė neturi viršyti 90%. Pastaba: jeigu paviršiaus sluoksniai turi 
būti labai sandarūs, pavyzdžiui, plastikiniai kilimai ar paviršiaus hermetizavimo sistemos 
drėgnoms patalpoms, pagrindo konstrukcijos santykinė drėgmė turi būti <85 %. 
 
Preliminarus apdorojimas: 
Bet kuriuo atveju paviršius turi būti apdorotas Bostik Primer 6000 lipnumui pagerinti ir 
per greitam paviršiaus džiūvimui išvengti. Šis gruntas, praskiestas vandeniu santykiu 1:3, 
užtepamas ant normalaus sugeriamumo paviršiaus. Esant didelio sugeriamumo paviršiui, 
rekomenduojama tepti du kartus. Koklių, akmens ir pan. paviršius turi būti išlygintas. 
Gruntas sumaišomas su Bostik Flyt Popular, pakeičiant vandenį neskiestu gruntu. Leiskite 
išdžiūti! Jeigu paviršius, kuriame turi būti klojamos grindys, yra didelis arba nustatytos 
tolerancijos yra mažos, rekomenduojamas paviršiaus išlyginimas prieš grunto užtepimą. 
 
 
Mišinys: 
Pakuotės turinys yra sumaišomas su 5 litrais šalto gėlo vandens. Maišykite maišytuvu arba 
gręžimo mašinos plaktuvu tol, kol mišinys taps vienalytis ir takus. Palaukite 2-3 min. ir vėl 
maišykite. Mišinio temperatūra turi būti nuo +10ºC iki +20ºC ir jis turi būti sunaudotas per 
15 min. Siurbiant yra atliekamas skysčio testas, siekiant patikrinti, ar vandens priemaiša 
atitinka EN 12706 reikalavimus, pagal kuriuos srautas turi būti 150-160 mm. Jūs taip pat 
turite patikrinti, ar išlyginimo priemonė yra tolygi ir neišsiskleidžia į komponentus. 
 
 
Užtepimas ant paviršiaus: 
Produktas yra siurbiamas arba pilamas į paviršių iki 10 m atstumu ir automatiškai sudaro 
tolygų sluoksnį. Atstumai yra reguliuojami priklausomai nuo siurblio našumo ir lyginimo 
medžiagos storio. Kiekvienas naujas sluoksnis yra pilamas ant ankstesniojo kiek galima 
greičiau. Raukšlėms ir nelygumams išvengti nepamirškite apie anksčiau minėtą mišinio 
tinkamumo laiką. Kampuose arba labai nelygiuose paviršiuose produktas paskleidžiamas 
tinkliniu voleliu arba dantytu peiliu. Užtepdami du sluoksnius, vadovaukitės toliau 
pateiktais nurodymais dėl pirmojo sluoksnio tinkamumo padengimui ir tarp sluoksnių 
įterpkite gruntą. 
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Grindų klojimas: 
 
Lyginimo medžiagos džiūvimo trukmė prieš klojant grindis priklauso nuo paviršiaus 
pobūdžio, lyginimo medžiagos sudėties, sluoksnio storio ir oro sąlygų. Paprastai 
paviršiumi galima vaikščioti po 2–4 val., o grindis galima kloti po 24 val. kiekvienam 
sluoksnio storio milimetrui, jeigu džiūvimo metu temperatūra yra ne mažesnė kaip +18ºC, 
o santykinė drėgmė – apie 50 %. Prieš klojant grindis, reikia patikrinti paviršiaus santykinį 
drėgnumą pagal HusAMA 98 nurodymus. Taip pat žr. skyrelį Valymas. Grindų klojimas 
yra galimas, kai santykinis drėgnumas yra mažesnis už leistiną dydį atitinkamai grindų 
dangos medžiagai, nurodytą jos tiekėjo instrukcijoje.  
Pastaba: Esant intensyviai saulėkaitai, aukštai temperatūrai, stipriai ventiliacijai ar kitiems 
veiksniams džiūvimo procesas gali būti greitesnis, tad reikia apsaugoti paviršių nuo per 
greito džiūvimo. Negalima naudotis džiovintuvų ir karšto oro ventiliatorių. Grindų 
šildymas turi būti išjungtas 28 dienoms po išlyginimo, o po to įjungiamas palaipsniui. 
 
 
Sauga 
 
Produkto sudėtyje esama cemento ir jis gali sukelti dirglumą. Neįkvėpkite dulkių ir 
naudokite veido apsaugos priemones. Patekus produktui į akis, nedelsiant plaukite jas 
vandeniu 15 min. ir kreipkitės pagalbos į medikus. Smulkesnę informaciją rasite 
medžiagos saugos duomenų lenteles. 
 
 


