
www.atlas.com.pl/lv

Pielietojums
Izlīdzina grīdas pamatni robežās 3-30 mm – nelīdzenas pamatnes un grīdas 
ar nelielu slīpumu.
Palielina grīdas līmeni visās telpās – nepieciešamības gadījumā izlīdzina grīdas 
līmeni divās blakus telpās.
 Var izmantot sausās un mitrās telpās – istabās, uzgaidāmās zālēs, hallēs, salonos, 
ofisos, gaiteņos, vannas istabās. 
Rekomendējas virskārtas izveidošanai esošajiem segumiem, kas izveidoti uz 
siltajām grīdām – izmantojas tajos gadījumos, kad apakšslānis neļauj izveidot 
nobeiguma slāni un nepieciešams uzklāt papildus plānu grīdas slāni.
Pēc uzklāšanas izveido ļoti gludu nobeiguma slāni – ļoti ieteicams skolās, 
uzgaidāmās telpās, dzīvojamās telpās, pirmskolas izglītības iestādēs zem linoleja, 
paklāja, parketa, lamināta grīdas segumiem kā nobeiguma slānis. 

Īpašības
Teicamas pašizlīdzinošās īpašības – ļauj izveidot horizontālu un gludu virsmu 
lielās telpās, neizmantojot vadulas un izlīdzinošo profilu. 
Ātri cietējošs – ātrs stiprības pieaugums ļauj veikt staigāšanu jau pēc 4 stundām, 
pēc materiāla ieklāšanas. 
Izturība uz spiedi: ≥ 30 N/mm².
Izturība uz lieci: ≥ 7 N/mm².
Ļoti zems lineārais rukums – maisījumam minimālas lineārās izmaiņas cietēšanas 
laikā (≤ 0,6 mm/tek.m) ierobežo plaisu veidošanos un atslāņošanos no vājām 
virsmām (ar vāju adhēziju).  
Izmantojams ieklāšanai ar rokām un mašīnu – ērti ieklājams gan ar rokām, 
gan mehāniski – izmantojot mehānisko ieklāšanu, tiek iegūta augsta veiktspēja. 

Tehniskie dati
ATLAS SMS 30 tiek izgatavots kā sausais maisījums uz portlandcementa bāzes, 
kvarca pildvielām un modificētām piedevām.

* Veicot darbus pie temperatūras apm. 20°C, apkārtējā mitruma 55-60%.

 � Zem flīzēm, ruļļveida segumiem, parketa, lamināta klājumiem

 � Var staigāt pēc 4 h

 � Var ieklāt flīzes pēc 18 h

 � Zems lineārais rukums

ATLAS SMS 30
ātri cietējošais, pašizlīdzinošais 
grīdas maisījums (3-30 mm)

Nobeiguma apdares veidi – flīzes, PVH grīdas segumi, paklāji, lamināts, parkets
Izmantojamās sistēmas: 
- savienojumos ar pamatni – biezums 3-30 mm – labas kvalitātes betona, cementa 
vai anhidrīta monolītās grīdas(ar apsildi vai bez)

Maisījuma blīvums (sausā veidā) apm. 1,2 kg/dm³

Sajaukšanas attiecības
(ūdens/sausais maisījums)

0,2-0,22 l / 1 kg

5,0-5,5 l / 25 kg

Min/Max ieklāšanas biezums 3 mm / 30 mm

Maksimālais grauda izmērs 0,5 mm

Lineārās izmaiņas < 0,06 %

Sagatavotā maisījuma, virsmas un 
apkārtējās vides temperatūra

no +5 °C līdz +25 °C

Izstrādes laika izmantošana (no 
samaisīšanas līdz darbu beigšanai) 

40 minūtes*

Gatavā seguma izmantošana
(staigāšana)

apm. pēc 4 stundām*

Pilna materiāla nožūšana pēc 28 dienām*

Apkures uzsākšana apm. pēc 7 dienām*

Keramikas flīžu līmēšana
pēc 18 stundām slānim līdz 5 mm

pēc 48 stundām slānim līdz 10 mm
pēc 72 stundām slānim līdz 20 mm

Līmējošie parketa un PVC grīdas 
segumi

pēc 24 stundām slānim līdz 5 mm
pēc 4 dienām slānim līdz 10 mm
pēc 5 dienām slānim līdz 20 mm

KĀRTAS 
BIEZUMS

PIELIETOJAMS AR 
ŠPAKTEĻLĀPSTU

UZKLĀJAMS 
MEHĀNISKI

IZLEJAMS AR 
ROKĀM

GĀJĒJU KUSTĪBA 
PĒC 4 h

VIEGLI 
LIETOJAMSUZ GRĪDĀM IEKŠPUSĒ ŪDENS IZTURĪGS
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Tehniskās prasības
Produkts atbilst Eiropas tehniskajām normām PN-EN 13813:2003. 
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Datu drošības lapa № 163/1/CPR
EN 13813:2012 (PN-EN 13813:2003)

 Paredzētais lietojums:
                  EN 13813 CT-C30-F7

pašizlīdzinošais grīdas maisījums uz cementa bāzes 
           izmantošanai ēku iekšpusē

Ugunsizturība A1fl

Korozīvo vielu izdalīšanās CT 

Izturība uz spiedi klase C30

Izturība uz lieci klase F7

Produktam ir radiācijas higiēnas sertifikāts.

Grīdas seguma izveide
Pamatnes sagatavošana
Pamatnei jābūt stabilai, stingrai un sausai. Sakarā ar masas iespējamo aizplūšanu 
pamatne jānorobežo ar veidņiem.
Pamatnes sagatavošanas prasības:  

- cementa pamatnes – vecums vairāk par 28 dienām,
- betons – vecums vairāk par 3 mēnešiem.
Pamatnes nelīdzenumus (padziļinājumus un plaisas) nepieciešams nogruntēt ar 
ATLAS UNI_GRUNT emulsiju vai ATLAS GRUNTO-PLAST, izlīdzināt ar ATLAS ZW 
330 vai ATLAS TEN-10 maisījumu. Sausas atremontētas virsmas kārtīgi izsūc ar 
putekļsūcēju, pēc tam kārtīgi nogruntējam ar ATLAS UNI-GRUNT vai ATLAS UNI-
GRUNT PLUS emulsiju un ļaujam nožūt. Terrazzo pamatnēm jābūt attaukotām 
un jānoņem pastas un impregnējošās vielas (ja terrazzo bija pārklātas ar tām).
Pirms ATLAS SMS 30 ieliešanas uz terrazzo, tie 24 stundas pirms grunts jānogruntē 
ar ATLAS ULTRAGRUNT. 
Deformācijas šuves
Lai veiktu materiāla ieklāšanu nepieciešams no sienām to atdalīt ar ATLAS  
DEFORMĀCIJAS PROFILIEM. Apkārt nesošiem stabiem kā arī uz sliekšņiem jāierīko 
deformācijas joslas. Visas konstruktīvās deformācijas šuves tiek iznestas uz jauno 
grīdas maisījumu.  
Masas sagatavošana
Mehāniskā ieklāšana – nepieciešams izmantot sajaukšanas-ieklāšanas mašīnu 
ar patstāvīgu ūdens dozēšanas daudzumu. Rekomendējas izmantot sūkni ar 
ražību 60 l/min. Sausais maisījums tiek iebērts sajaukšanas-ieklāšanas aparāta 
tvertnē un tiek uzstādīts patstāvīgs ūdens dozēšanas daudzums ļaujot pastāvīgas 
konsistences masu, kas plūst par padeves caurulēm. Lai noteiktu pareizo konsis-
tenci izmantojam traukus 0,5 l vai 1,0 l tilpumā. Sagatavotā masa, kas izlieta no 
0,5 l trauka uz neuzsūcošas virsmas (piemēram: plēves) jāizveidojas “pankūciņai” 
diametrā 35-40 cm diametrā (traukam 1,0 l tilpumā attiecīgi 50-55 cm). 
Rokas ieklāšana – sausais maisījums no maisa tiek iebērts traukā ar iepriekš no-
mērītu ūdens daudzumu (proporcijas norādītas tehniskajā kartē) un tiek sajaukts 
ar zemu apgriezienu maisītāju, lai iegūtu viendabīgu masu. Pēc 5 min. vēlreiz 
visu izmaisīt. Sagatavotā masa saglabā savas īpašības apmēram 40-50 minūtes. 
Iegūto masas konsistenci nepieciešams pārbaudīt, izlejot masu 1,0 l tilpumā 
uz līdzenas neuzsūcošas virsmas (piemēram: plēves). Tai jāizveido “pankūciņa” 
50-55 cm diametrā.

Sagatavotās masas ieklāšana
Pirms darbu uzsākšanas telpās nepieciešams atzīmēt nākamās kārtas biezumu 
(uz sienām un uz ieklāšanas virsmas). Tas izdarāms ar līmeņrādi v nivelieri un 
pārnēsājamiem reperiem. Sagatavoto masu izlejam vienmērīgi līdz atzīmētajam 
augstumam, nepieļaujot pārrāvumus. Virsmu, jāsagatavo tādā veidā, lai to varētu 
aizpildīt un atbrīvot no gaisa burbulīšiem 40 minūšu laikā pēc to iestrādes. Pie 
iestrādes ar rokām, liekais masas daudzums tiek noņemts ar metālisku špakteļ-
lāpstu, velkot savā virzienā. Pēc katras kārtas izveidošanas nepieciešams “atgaisot” 
ar rullīšiem. Atgaisošanu nepieciešams veikt divos perpendikulāros virzienos 
uzreiz pēc materiāla ieliešanas.  
Kopšana
Tikko svaigi ielietai grīdai vajag izvairīties no pārāk ātras izžūšanas, tiešiem saules 
stariem, zema gaisa mitruma, caurvējiem. Lai nodrošinātu labus nosacījumus 
maisījuma sasaistīšanai atkarībā no nepieciešamības to vēlams apsmidzināt 
ar ūdeni vai pārklāt ar plēvi. Atbilstoša kopšana palielina žūšanas procesu un 
produkta izturību. Žūšanas laiks atkarīgs no kārtas biezuma, kā arī no apkārtējās 
vides mitruma un siltuma. Staigāt pa virsmu var pēc apmēram: 4 stundām, bet 
pilnībā slogot pēc 7 dienām. 
Apdares darbi
Apšuvuma uzsākšanas brīdis ir atkarīgs no nogatavināšanas apstākļiem, mitruma, 
apšuvuma veida un caurlaidības - sīkāka informācija tabulā TEHNISKIE DATI).  
Minimālais biezums grīdai, kas iestrādāta ar ATLAS SMS 30, lai varētu ieklāt parketu 
sastāda 3 mm. Pirms masas ieklāšanas rekomendējas virsmu nogruntēt ar ATLAS 
UNI-GRUNT vai ATLAS UNI-GRUNT PLUS. 

Patēriņš
Vidēji tiek patērēts 16,5 kg maisījuma uz 1m2 pie 10 mm biezuma. 

Svarīga papildus informācija
• Pievienots nepareizs ūdens daudzums var iespaidot ieklātā materiāla izturības 

rādītājus. Pievienojot vairāk ūdeni, nekā nepieciešams, varat izsaukt tumšu 
plankumu parādīšanos uz virsmas. Ieklājot materiālu, regulāri jāseko līdz tā 
vienmērīgai sajaukšanai un masas konsistencei.

• Instrumenti tiek mazgāti ar tīru ūdeni uzreiz pēc to izmantošanas. 
• Ņemot vērā, ka materiāls tiek ražots sausā veidā, tā putekļi var mehāniski kairināt 

acis un elpošanas ceļus. Rīkoties atbilstoši datu drošības lapām. 
• Uzglabāšana un transportēšana slēgtā oriģinālā un marķētā iepakojumā sausos 

apstākļos, vēlams uz paletēm. Nepakļaujiet tiešiem saules stariem. Uzglabāt 
sausā, vēsā un labi vēdināmā telpā. Aizsargājiet no mitruma - pakļauts mitrumam 
produkts neatgriezeniski sacietē. Derīguma termiņš produktam ir 9 mēneši 
no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma. Šķīstošā hroma (VI) saturs 
gatavā maisījumā ≤ 0,0002 %.

Iepakojums
Folijas maiss 25 kg 

Dotā informācija sniedz galvenos norādījumus attiecībā uz izstrādājuma lietošanu 
un neatbrīvo no pienākuma veikt darbus saskaņā ar celtniecības normu un darba 
drošības noteikumiem Ar šīs tehniskās drošības datu lapas izsniegšanu, visas 
iepriekšējās zaudē savu derīgumu. 
Aktualizācijas datums: 2019-11-06

Importētājs:
SIA “ATLAS BALTIC” reģ. Nr. 50003979121, Ziemeļu iela 4, Mārupes novads, LV 1053,
tel 67313154, fakss 67313156, atlasbaltic@atlas.com.pl
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