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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 
Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                                    PRODUCT N º. : 3.104  

 

PROQUICK 
Greitai kietėjantis, protakų užtasymo mišinys 

 

 

APRAŠYMAS: 
Greitai kietėjantis mišinys, skirtas vandens pratekėjimui užsandarinti, veikia ir esant slėgiminiam vandeniui. 

 

PRIVALUMAI: 
- Sustabdo vandens pratekėjimą iš karto; 

- Nesusitraukia, stingdamas plečiasi; 

- Visiškai sustingsta per 3 minutes; 

- Tinkamas naudoti po vandeniu; 

- Išlieka veiksmingas per visą konstrukcijos gyvavimo laiką; 

- Lengvai panaudojamas, nereikia jokios specialios įrangos. 

 

PROQUICK NAUDOJIMAS EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS: 
Labai žema arba aukšta oro temperatūra gali sulėtinti arba pagreitinti PROQUICK stingimo laiką. Nors aplinkos 

temperatūra neturi jokio poveikio gaminio savybėms, būtina skirti ypatingą dėmesį gaminio paruošimui ir 

panaudojimui. Geriausia naudoti šiltą vandenį, kai PROQUICK ruošiamas žemoje aplinkos temperatūroje. 

Negalima gaminio naudoti, kai aplinkos temperatūra yra artima 0°C. 

 

ESMINIAI  REIKALAVIMAI  NORINT IŠGAUTI GERIAUSIUS REZULTATUS SU 

PROQUICK: 
1. Įtrūkimai arba angos privalo būti tinkamai paruoštos. Tai reiškia, kad Jūs turite padaryti išpjovą maždaug 

2 cm gylio ir skersmens;  

2. Įpjaukite įtrūkimo vietas jas pagilindami ir praplatindami arba padarykite stačiakampį štrabą apimantį 

įtrūkimo vietą, bet jokiu būdu neformuokit „V“ formos išpjovą;  

3. Išvalykite paviršių nuo purvo ar apnašų; 

4. Produktas gaminamas miltelių pavidalu, todėl viskas ką Jums reikia padaryti, tai maišyti jį su vandeniu, 

kol mišinys taps glaisto konsistencijos. Protakų užtaisymo mišinys gali būti užnešamas rankomis arba 

metaline glaistykle. Būtina užneštą mišinį spausti, tankinti ranka, pirštais ar pagalbine priemone apie 30 s, 

kol mišinys sustings; 

5. Ruoškite tik tiek PROQUICK mišinio, kiek galite sunaudoti per 1 – 2 minutes (maždaug tiek, kiek telpa į 

delną); 

6. Su glaistykle ar rankomis dėkite PROQUICK į užtaisomą vietą nenaudodami per didelės jėgos ir didinkite 

ją proporcingai mišinio kietėjimo greičiui, tai padės gauti geresnį sukibimą; 

7. PROQUICK privalo būti įspaustas į remontinę vietą, tam kad pasiektumėt reikiamą rezultatą; 

8. Panaudoję PROQUICK, stenkitės išlaikyti jį drėgną mažiausiai 60 minučių. PROQUICK gali būti 

naudojamas tiek virš, tiek žemiau gruntinio vandens lygio: rūsiuose, tuneliuose, kanalizacijose, 

rezervuaruose, aplink vamzdžius, kabelių vamzdynus arba bet kur kitur, kur vanduo yra nepageidaujamas. 

 

SERTIFIKATAI: 
Gaminys turi CE ženklinimą: gaminys atitinka Europos standartą EN 1504-2 (sistema 2+) ir Statybinių gaminių 

Direktyvą 89/66/CEE. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

GAMINIO NAUDOJIMAS: 
VANDENS PROTAKŲ SANDARINIMAS  

1. Maišykite PROQUICK su minimaliu reikiamu kiekiu vandens, santykiu 4:1 (maždaug); 

2. Suspauskite gautą masę į kūgio formą ir laikykite rankose, kol jis pradės kietėti (kaisti); 

3. Sandariai įsprauskite PROQUICK mišinį į norimą užsandarinti angą ar štrabą; 

4. Palaikykite prispaudę 45 sekundes. Kad mišinys gerai sukibtų ir liktų savo vietoje, stenkitės nejudinti 

rankos, su kuria prispaudėte mišinį; 

5. Kai mišinys sukietėja, panaudokite glaistyklę PROQUICK perteklio pašalinimui; 

6. Padenkite užtaisytą vietą PREMHOR skiediniu; 

7. Galiausia užtepkite du TECMADRY hidroizoliacijos sluoksnius. 

 

SIŪLĖS SIENA/GRINDYS SANDARINIMAS (tik tada, kai yra vandens pratekėjimas): 

Silpniausia konstrukcijos vieta požeminėse konstrukcijose praleidžianti vandenį yra sienos ir grindų technologinė 

siūlė. 

Taisyklės, kaip reikia tokią problemą išspręsti: 

1. Išpjaukite vidinį kampą (stačiakampį štrabą) išilgai viso susijungimo taip, kad išpjova/štrabas apimtų ir 

sieną ir grindis, tik nesuformuokite „V“ formos išpjovos. 

2. Glaistykle ar ranka užpildykite išpjovą PROQUICK mišiniu ir suformuokite 45° vidinį kampą. 

3. Kas kartą baigus tepti PROQUICK mišinį, užbaikite mišinio juostą stamenai, kad užtikrintumėte 

kokybišką sekančios mišinio juostos susijungimą su jau įrengta. 

4. Sumaišius PROQUICK miltelius su vandeniu, laikykite PROQUICK mišinį rankose tol, kol jis pradės 

kietėti (kaisti). Toliau vadovaukitės ta pačia instrukcija, kuri nurodyta skyriuje “ VANDENS PROTAKŲ 

SANDARINIMAS“. 

 

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ: 
Santykinis miltelių tankis 0,96 g/cm
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Dalelių dydis (EN 12192-1) 0-0,6 mm 

Darbinė temperatūra +5 ºC iki +30 ºC 

Stingimo laikas (EN 13924) <2 min. 

Pralaidumas vandens garams (EN ISO 7783-1-/2) (Ekvivalentas oro 

barjeras) 

SD < 5 metrų 

I klasė (EN 1504-2) 

Laidi vandens garams 

Pralaidumas vandeniui (EN 1062-3) 
< 0,1 kg/m
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 .h

0,5 

Nelaidi vandeniui (EN 1504-2) 

Sukibimo stipris su betonu (UNE-EN 1542:2000) (po 28 parų) 
>1,00 MPa 

(Suyra gaminys) 

Stipris gniuždant (EN 12190) (po 1 valandos) > 9,0 MPa 

Atsparumas lenkimui (EN 196-1) >2,0 MPa 

Stipris gniuždant (EN 12190) (po 28 parų) > 20,0 MPa 

Pavojingos medžiagos (EN 1504-2) Atitinka EN 1504-2, skyrius 5.3 

 

TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
Produktas tiekiamas 20 kg (neto) maišuose, ant kurių tinkamai pažymėtas siuntos numeris ir pateikta naudojimo 

instrukcija. PROQUICK turi būti laikoma sandariose, originaliose talpose ir yra tinkama naudoti – 12 mėn. nuo 

pagaminimo dienos. 

 


