
QUICKSAND 
1-komponentis vakuumo pakuotėje supakuotas trinkelių 

siūlių užpildas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip naudoti 

Dengimo ir kietėjimo metu oro temperatūra turi būti 
virš 5oC, lengvas lietus nėra kliūtis. 
 
Quicksand užpildo siūlė vaikščiojimui tinkama jau 
po 12 val. ir visiškai sukietėja per 7 d., esant 20oC 
temperatūrai. 
 

Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad atlaikytų 
paskaičiuotą transporto apkrovą. 

   
Prieš atliekant siūlių užpildymą, trinkelių paviršius 
turi būti sudrėkintas 

 
Šluotos ar guminio valytuvo pagalba užpildykite 
grindinio siūles. Proceso palengvinimui gali būti 
naudojamas vanduo. 

 
Purškite vandeniu ir užpildykite visus tarpus. 
 

Praėjus 15-20 min po siūlių užpildymo, nuvalykite 
paviršių minkšta šluota. Valymas atliekamas įstrižai 
siūlėms.  
 

DĖMESIO !!! 
      Valymo metu ant grindinio paviršiaus gali 
susidaryti plona klijų plėvelė. Eksploatacijos metu 
ši plevelė greitai nusitrina. 

Techniniai duomenys 

• 1-komponentis jau paruoštas užpildas, kuris kietėja su oru. 
• Rekomenduojamas siūlės plotis nuo 3mm ir minimalus siūlės gylis 30 

mm. 

• Rišiklis yra 1-komponento organinio aliejaus pagrindu pagaminti 
specialūs klijai. 

• Tankis: 1,45 g/cm3 
• Gniuždymo jėga: 18,0 N/mm2 
• Laidus vandeniui 
• Panaudojimo laikas: apie  30 min.,  prie 20°C 

• Dalelių dydis: 0,3-0,6 mm 
• Sandėliavimas:  2 metai  sausoje ir šiltoje patalpoje 
• Spalvos: Smėlio, Šviesiai pilka ir Juoda                                                        

Išeigų lentelė, kai siūlės gylis 30 mm 

Trinkelės dydis Siūlės plotis  
3 mm  

Siūlės plotis 
5 mm 

Siūlės plotis  
10 mm  

Siūlės plotis 
15 mm 

10 x 10 cm 2,5 kg/m2 4,1 kg/m2 8,2  kg/m2 12,2  kg/m2 

20 x 10 cm 1,9 kg/m2 3,1 kg/m2 6,1  kg/m2 9,7  kg/m2 

30 x 30 cm 0,8  kg/m2 1,4 kg/m2 2,7  kg/m2 4,1  kg/m2 

40 x 40 cm 0,6  kg/m2 1,0 kg/m2 2,1  kg/m2 3,1  kg/m2 

Pavadinimas 
Prekės 
kodas 

      EAN 

QuickSand Smėlio sp. 15 kg. 1181 5715001011935 

QuickSand Šviesiai pilka sp.  15 kg. 1190 5715001011829 

QuickSand Juoda sp.  15 kg. 1191 5715001011959 

 

   

ekomenduojamas siūlės plotis 

nuo 3mm ir minimalus siūlės 

gylis 30 mm  

Dengimo ir kietėjimo metu oro 

temperatūra turi būti virš 5oC, 

lengvas lietus nėra kliūtis 

Šiame dokumente pateikta informacija buvo 

kruopščiai patikrinta ir manome, kad ji yra 

tiksli; tačiau mes neprisiimame atsakomybės 

už klaidas. Produkto techniniai duomenys 

bet kuriuo metu gali būti pakeisti, jei buvo 

atlikti produkto patobulinimai arba dėl kitų 

priežasčių. 

Oficialus platintojas: 

UAB“Benders Lietuva“ 

Tel.: 864673731 

         861124474 

El.p.: info@benders.lt 


