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Aukščiausios kokybės grindų išlyginimo/remonto mišinys  

ServoFine F 333 

 nereikalingas gruntavimas 
 tinka absorbuojamiems ir neįgeriantiems paviršiams  
 puikios lyginimo ir užpildymo savybės   
 suteikia visiškai lygų paviršių   
 greitas paruošimas ir greitas džiūvimas  
 50 metų tobulintas produktas  

 

 

Produkto apbūdinimas 
Kiesel „Servofine F 333“ yra užpildymo ir išlyginimo mišinys, kurio pagrindą sudaro aukštos 
kokybės cementas, papildytas specialiomis polimerų medžiagomis suteikiančiomis jam didelį 
lankstumą. Ši masė puikiai tinka užpildyti ir išlyginti pagrindus, paruošti juos tolesniems 
apdailos darbams, užpildyti skyles, ertmes, nelygumus, plėtimosi jungtis ir įbrėžimus. Skirtas 
naudoti ant pagrindo su senų klijų likučiais, ant įvairių pagrindų, tokių kaip: senos plytelės, 
terakota, akmuo, mediniai pagrindai, cementas, betonas.  
   
Pagrindo paruošimas 

Paviršius turi būti tvirtas, stabilus, sausas ir švarus. Pašalinkite riebalų, aliejaus, purvo 

likučius, palaidus pagrindo likučius (dulkes, drožles) ar kitus elementus, silpninančius 

produkto susilietimą su pagrindu. Jei ant pagrindo yra senų klijų likučiai, patikrinkite, ar jie 

yra visiškai sausi (nesugeria vandens) ir nereaguoja su naujais klijais. Pagrindo nereikia 

gruntuoti. 

 
Mišinio naudojimas 
 
Kiesel ServoFine F 333, 4,75 kg medžiagos sumaišyti su 1,3-1,5 litro, švariu vėsiu vandeniu 

švariame inde. Maišykite su elektriniu maišytuvu (maks. 600 aps./min.) min. 90s, kad 

gautumėte vienodą vienalytę masę - be gabalėlių. Palaukite (brandinkite) 3-5 minutes ir vėl 

permaišykite.  

Mentele 45 laipsnių kampu, tepkite mišinį ant pagrindo. Esant labai plonam sluoksniui, 

mentele stipriai spauskite prie pagrindo. Užpildydami ertmes ir skyles, pašalinkite oro pūsles 

iš po mišinio.  

Didžiausias „ServoFine F 333“ sluoksnio storis per vieną darbo ciklą yra 12,5 mm dideliems 

paviršiams.   

Džiūvimo metu, venkite  tiesioginių saulės spindulių ir šalto oro srovių. 

Mišinio kietėjimo laikas yra apie 30 min. jeigu reikia vėliau galima naudoti savaime 

išsilyginančius mišinius pvz.,  Servofix, Servoplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Specifikacija    

Gamintojas     Kiesel (Vokietija)   

Spalva pilki milteliai 
 

  

Naudojimas vidus   

  

Pakuotė       4,75 kg popieriniai maišeliai 
   

Išeiga 1,2 kg / m2, esant 1 mm storio sluoksniui, apie 20 
m2, esant 3 mm storiui  

    

Paviršiaus temperatūra +5 °C - +25 °C  
 

  

Skiedimas vandeniu maždaug 1,3–1,5 litro / 4,75 kg  maišas 

    

Išlyginimo laikas     apie 15-20 min. 
 

  

Tinkamumas kėdės ratukams (DIN 
EN 12529) 

tinka   

Džiūvimo laikas* apie 30 min   

    

Galėjimas vaikščioti* po ~ 30 min. 
 

  

Paruošta dangų klijavimui* 
 

Po ~ 1—1,5 val.   

Grindų šildymo sistema tinkamas   

  

GISCODE ZP 1 –  TRGS 613 

    

EMICODE EC 1R - GEV   

  

Laikymas maždaug 6mėn. sausoje vietoje 

  

* esant 68 °F (+20 °C) su 65 % sąlyginės drėgmės.  
 Šie laiko tarpai gali kisti - trumpėti esant    
aukštesnei temperatūrai bei drėgmei ir ilgėti  
esant žemai temperatūrai ir drėgmei. 
 

 

Įrankių valymas 
Nedelsiant įrankius nuvalyti vandeniu. 
 

Pakuotė   

Pakuotė Produkto 
numeris. 

 

50 x 4x 4,75 kg popieriniai 
maišai 

42040  

  
 

Daugiau informacijos – www.kiesel.lt                                            
Produkcijos užsakymas : 
tel. +370 630 60066 
E.paštas – info@kiesel.lt                                                              



 


