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Aukštą PH vertę turintis trinkelių siūlių užpildas

Dansand siūlių užpildymo mišinys yra paprastas naudoti ir patvarus. Produktas yra džiovintas ir sudarytas iš 
natūralių mineralų ir smulkaus kvarcinio smėlio mišinio, kuriuo lengva užpildyti grindinio siūles.
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Dansand siūlių užpildymo mišinys yra paprastas naudoti ir 
patvarus. Produktas yra džiovintas ir sudarytas iš natūralių 
mineralų ir smulkaus kvarcinio smėlio mišinio, kuriuo 
lengva užpildyti grindinio siūles.

Paprastas paplūdimio smėlis sudarytas iš apvalios formos grudelių. Šie apvalios formos grūdeliai negali 
susijungti vienas su kitu ir tinkamai nusėsti grindinio siūlėje. Dansand kvarcinis smėlis yra sudarytas iš įvairaus 
dydžio kampuotos formos grūdelių, kurių dėka produktas gerai susitankina. Jis užtikrina stabilią, patvarią ir 
lanksčią siūlę. Šis siūlių užpildymo mišinys puikiai tinka tiek naujai paruoštiems, tiek ir renovuojamiems grindi-
nio paviršiams, pvz., terasoms, pėsčiųjų takeliams ar nedidelio intensyvumo lengvųjų automobilių keliams. NO 
GROW mišinys sudarytas iš plauto ir džiovinto kvarcinio smėlio, į kurį papildomai įdėta natūralių mineralinių 
medžiagų, turinčių aukštą PH vertę. Dėl aukštos PH vertės piktžolių sėklos išdžiūna, todėl nebegali įsišaknyti ir 
sudygti. Mineralinės medžiagos tirpsta labai lėtai ir visiškai gali išsiplauti tik po 10 metų lietaus. Teisingai naudo-
jant Dansand siūlių užpildymo mišinį, jūs gaunate puikų rezultatą, kuris išlieka daugelį metų.

Dansand siūlių užpildymo mišinio privalumai:

- Plautas ir krosnyje džiovintas kvarcinis smėlis su mineralinėmis medžiagomis;

- Natūraliai aukšta mišinio PH vertė sukuria nepalankią aplinką piktžolių augimui;

- Vandeniui pralaidus;

- Lengvai šluojamas į grindinio siūles;

- Užtikrina stabilią ir patvarią grindinio jungtį;

- Naudojamas grindinio siūlėms iki 5 mm pločio;

- Efektyviausiai veikia, kai siūlės gylis min. 40 mm;

- Smėlio grūdelių dydis 1-1,5 mm.

INSTRUKCIJA
Taikymas 
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Naujiems ar anksčiau įrengtiems betoninių grindinio trinkelių 
ar natūralaus akmens paviršiams. Naudojamas tik lauke ir 
tik ant sauso paviršiaus. Išeiga: 20kg – 5-10 m2. Trinkelėms 
210x140x50, kurių siūlių plotis 2-3 mm, išeiga 2 kg/m2. Siūlių 
užpildymo sluoksnio storis turi būti min. 40 mm.

Kaip tai atlikti 
Trinkelės turi būti dengiamos ant tvirto žvyro ir smėlio sluoks-
nio, įrengto pagal galiojančius pagrindų įrengimo standartus. 
Trinkelių siūlių užpildymo medžiaga turi būti laidi vandeniui, 
todėl ir trinkelių pagrindas turi būti laidus vandeniui.

Papildymas 
Dansand siūlių užpildymo mišinys nėra priemonė nuo 
piktžolių. Kad piktžolės nebeaugtų, prieš užpildant siūles Dan-
sand siūlių užpildymo mišiniu, būtina pašalinti visas jau esamas 
piktžoles, įskaitant jų sėklas. Išvalykite visas trinkelių siūles iki 
rekomenduojamo mišinio užpildymo gylio. Tai galima atlikti 
siūlių grandiklio pagalba arba naudojant aukšto slėgio van-
dens srovę, tačiau būtina stebėti, kad nebūtų pažeistas įrengtas 
trinkelių pagrindo sluoksnis.

Priežiūra 
Kad išvengti piktžolių ir grindinio pagrindo judėjimo, 
grindinio siūlės visuomet turi būti užpildytos iki trinkelių 
viršutinės briaunos krašto. Grindinys turi būti valomas kieta 
šluota, o siūlės papildomos pagal poreikį. Samanas ir dum-
blius galima pašalinti naudojant tinkamas priemones. Dėl 
ekstremalių oro sąlygų trinkelių siūlės ir briaunos gali pasi-
dengti baltomis nuosėdomis. Šios nuosėdos gali pasišalinti 
sekančio lietaus metu. Taip pat nuosėdos gali būti pašalintos 
reguliariai valant grindinio paviršių.

Atkreipkite dėmesį 
Dansand siūlių užpildymo mišinys negali būti naudojamas 
tose vietose, kuriose grindinys jungiasi su namo pamatais ar 
kitokiu mūru. Šiose vietose naudokite įprastą siūlių užpildymo 
smėlį. Netinka plytoms, plytelėms ir akytiems natūraliems 
akmenims. Dengtose terasose ar automobilių pavėsinėse ant 
grindinio paviršiaus gali atsirasti baltų nuosėdų, kurias galima 
pašalinti šepečiu ir vandeniu. Nuosėdos ilgainiui pasišalina, 
nes užpildo mineralinėse medžiagose mažėja druskų kiekis.

2 Žingsnis
Išpilkite maišo turinį į idelį 
kibirą ar karutį ir maišykite 
kastuvu, kad kvarcinis mėlis gerai 
susimaišytu su mineraliniais prie-
dais. Vienu metu galima maišyti 
ne daugiau kaip 2 maišus mišinio. 

3 Žingsnis
Sušluokite siūlių užpildymo 
mišinį į siūles naudodami 
minkštą šluotą. Šluokite įstrižai 
trinkelių raštui, kol siūlės bus 
pilnai užpildytos.

4 Žingsnis
Grindinio paviršių šluokite 
minkšta šluota, kol pašalinsite 
visas smėlio dulkes. Šios dulkės 
trinkelių aviršiuje gali palikti 
pilkas nuosėdas, kurios lietaus 
metu nusiplauna. 

5 Žingsnis
Jei įrenginėjate naują grindinį, 
užpildytas siūles būtina sutankinti 
naudojant vibro plokštę su gumi-
niu padu. Po sutankinimo, siūles 
būtina pakartotinai užpildyti 
siūlių užpildu ir pakartotinai 
sutankinti vibro plokšte.

6 Žingsnis
Mentele patikrinkite ar
trinkelių siūlės pakankamai
sutankintos. Mentelė į siūlę
negali įsispausti daugiau nei
keli milimetrai. Kai yra būtina, 
trinkelių siūles ūtina papildomai 
papildyti ir sutankinti.

1 Žingsnis
Trinkelių paviršius turi būti 
visiškai sausas.

DĖMESIO: Dansand siūlių užpildymo smėlis negali būti 
naudojamas tose vietose, kuriose grindinys jungiasi su namo 
pamatais ar kitokiu mūru. Šiose vietose naudokite įprastą 
siūlių užpildymo smėlį.


