
• Lengvai užnešamas  

• Tvirtai sukimbantis su pagrindu 

• Laidus vandens garams 

• Saugus aplinkai ir žmogui 

PASKIRTIS 

Dekoratyvinis struktūrinis akrilinis tinkas vidaus darbams su natūralaus 
marmuro grūdeliais. 

Mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, tinkas, plytų mūras, gipso 
kartono plokštės ir kitų, dekoratyvinei apdailai pastatų viduje. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, švarus, išlaikyti apkrovą. Paviršių 
nugruntuokite gruntu IGIS TEX. 

 

TINKAVIMAS 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu tinką išmaišykite. Tinko masę denkite 
storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui ir išlyginkite. Kai tinko masė 
nelimpa prie įrankio, lengvai trinkite paviršių poliuretano lentele arba 
plastikine trintuve, jam suteikdami norimą faktūrą. Tinkui kietėjant, 
venkite skersvėjų. 

Darbo įrankiai: trintuvė, glaistyklė, beoris purkštuvas 

Įrankių valymas: vandeniu 

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra 
bei  (35–80) % santykinis oro drėgnis 

Sąnaudos: 1,5-2  kg/m2 

Džiūvimo trukmė  

(20°C, 65% RH): 

24 valandos. Tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko 
apkrovą per 2-3 dienas.  

 

UTILIZAVIMAS 

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, 
sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal 
galiojančius šalies įstatymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA  

Paskirtis: vidaus darbams 

Rišiklis: akrilo kopolimero dispersija 

Skiediklis: vanduo 

Spalva: balta arba tonuota 

Tankis (20°C): (1,83 - 1,98) kg/dm³  

pH (20°C): 8,3 - 9,3 

Lakiųjų organinių junginių 
kiekis LOJ (VOC): 

< 8  g/l LST EN ISO 11890-2 

Sausų medžiagų kiekis 
pagal tūrį: 

(61,5-71,0) % priklausomai nuo tinko tipo 

Adhezija. Sukibimo stipris 
atplėšiant (po 28 parų, 
pagrindas -  betonas): 

≥ 0,3 MPa LST EN 1542 

Gaminio originalioje 
pakuotėje tinkamumo 
trukmė: 

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos 

Pakuotės ir barkodai: „samanėlė“: 

IGIS DTVS 1 mm 17 kg kibiras, 4771341011746 

IGIS DTVS 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008418 

IGIS DTVS 1 mm „C“  17 kg kibiras, 4771341011753 

IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341012149 

„lietutis“: 

IGIS DTV 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008807 

IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341009767 

 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA 

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir 
praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų 
lape. Gamintojas  pasilieka  teisę  daryti  techninius  pakeitimus. 
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal 
instrukciją ar netinkamu tikslu. 
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