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C6

NAUDOJIMAS
Tinkas yra naudojamas atliekant apsauginę ir dekoratyvinę „samanėlės“ faktūros tipo apdailą išorinės šiltinamosios 
izoliacijos sistemoje su KLEIB prekės ženklo tinko gaminiais (ETICS). Jis gali būti naudojamas ant bet kurio tvirto ir lygaus 
mineralinio pagrindo. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas ir lygus - be pažeidimų ir paviršiaus nelygumų, nes šie defektai gali būti matomi po 
tinko uždėjimo. Iš pradžių paviršius turi būti gruntuojamas KLEIB C3S preparatu, po jo išdžiuvimo (ne vėliau nei 72 
valandos) - uždedamas tinkas.

TINKAVIMO MASĖS PARUOŠIMAS
Tinkas yra tiekiamas paruoštas naudojimui. Kiekvienos pakuotės turinį reikia sumaišyti maišytuvu iki vienalytės 
konsistencijos. 

NAUDOJIMO BŪDAS
Naudojantis nerūdijančio plieno mentele uždėti grūdo storio tinko sluoksnį. Trinti mentele su PVC tuo pačiu metu nuo 
uždėjimo momento ir visada tuo pačiu būdu. Rekomenduojame darbus ant atitinkamo paviršiaus atlikti per vieną 
technologinį ciklą (be pertraukų). Jie turėtų būti atlikti per 72 valandas nuo paviršiaus gruntavimo pabaigos. Uždedant 
ir džiūvant tinkui, atitinkamą paviršių būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo. KLEIB C6 
tinkas gali būti uždedamas hidrodinaminiu purškikliu. Įrankius plauti vandeniu iš karto po panaudojimo.

SUNAUDOJIMAS
Iki 2,5 kg/m2 didžiausiam grūdėtumui 1,0 mm
Iki 3,0 kg/m2 didžiausiam grūdėtumui 1,5 mm
Iki 3,5 kg/m2 didžiausiam grūdėtumui 2,0 mm

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
KLEIB C6 reikia laikyti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausose patalpose, esant teigiamai temperatūrai, iki 12 
mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI PARAMETRAI
Tūrinis tankis

Atidarymo trukmė

Džiūvimo laikas

Pamatų ir aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu

apie 1,90 g/cm³

apie 20 minučių

apie 12-48 val.

nuo +8°C iki +25°C

„SAMANĖLĖS“ FAKTŪROS 
SILIKATINIS-SILIKONINIS 
TINKO SLUOKSNIS

 Šilumos izoliacijos sistema
polistireninio putplasčio pagrindu

15 kg 44
iki 2,5 kg/m², kai maksimalus grūdelių dydis siekia 1,0 mm
iki 3,0 kg/m², kai maksimalus grūdelių dydis siekia 1,5 mm
iki 3,5 kg/m², kai maksimalus grūdelių dydis siekia 2,0 mm

grynasis svoris vienetų ant padėklo sunaudojimas

• hidrofobizavimas ir visiška mikrobiologinė apsauga
• atsparumas nešvarumams
• pralaidumas garams
• atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir oro veiksniams
• hidrodinaminio purškimo galimybė
• galimos spalvos: balta ir  KLEIB spalvų kortelių spalvos

KLEIB C6 - tai vienas iš išorinės šiltinimo izoliacijos sistemos (ETICS) 
elementų.
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