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PASKIRTIS
Tinkas yra skirtas apsauginiam ir dekoratyviniam tinkavimui naudojant išorės šilumos izoliacijos sistemą su tinku (ETICS), komercinis 
pavadinimas KLEIB. Gali būti naudojamas ant visų pakankamai laikančių ir lygių mineralinių paviršių. Taip pat gali  būti naudojamas 
pastatų cokoliams, pamatams, balkonų baliustradoms, tvorų elementams, taip pat ir vidaus darbams,  kur reikia užtikrinti didesnį 
mechaninį atsparumą, pavyzdžiui, laiptinėse, koridoriuose, vestibiuliuose ir pan.

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti laikantis, sausas ir lygus – be paviršiaus pažeidimų ir nelygumų, kadangi tokie trūkumai gali būti matomi po tinko 
uždėjimo. Paviršių reikia padengti preparatu KLEIB C3, o jam išdžiuvus (ne vėliau kaip per 72 valandas), dėti tinką. Tamsios spalvos 
mozaikinio tinko skaldos sudėties atveju, rekomenduojama naudoti dažytą gruntavimo preparatą KLEIB C3, kurio spalva turėtų atitikti 
šviesiausią kvarco skaldos spalvą.

TINKO PARUOŠIMAS
Sumaišyti visų pakuočių turinį lėtaeigiu gręžtuvu, kol bus gauta vienalytė konsistencija. Vengti greito maišymo, kad nesusidarytų 
skiedinio putos. Jeigu masė per tiršta, galima įpilti nuo 100 g  iki 200 g vandens. Spalvotos kvarco skaldos į produkto pakuotę klientas 
gali pridėti pats. Klientas gali pasirinkti pažymėtas skaldos pakuotes, kurių sudėtis nustatoma pagal KLEIB M10 spalvų paletę arba 
savarankiškai, pagal savo skonį. Įpylus paruoštas skaldos porcijas į produkto pakuotę, turinį reikia išmaišyti statybiniu maišytuvu, 
uždėtu ant lėtaeigio gręžtuvo. Nedelsiant po panaudojimo įrankius reikia nuplauti vandeniu. Granostar Light 0,1-0,6 mm tirpalui 
(skiediniui), kad paviršiaus spalva būtų vienoda, sumaišykite kibirą KLEIB M10 tinko didelėje statybinėje maišyklėje.

NAUDOJIMO BŪDAS
Tinką dėti rankiniu būdu, nerūdijančio plieno mentele, pagal skaldos dydį. Tada paviršių išlyginti tam skirta mentele. Darbus reikia 
atlikti per 72 valandas nuo paviršiaus padengimo gruntu. Nedėti mišinio ant drėgnų paviršių. Pastaba: 0,1-0,6 mm dydžio skaldos 
atveju tinką reikia dėti du kartus.

SUNAUDOJIMAS
0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m² (du sluoksniai)
0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m²
1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m²

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
KLEIB M10 reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausomis sąlygomis, teigiamoje temperatūroje, iki 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI PARAMETRAI
Tūrio tankis

Naudojimo laikas 

Džiuvimo laikas

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

maždaug 1,7 g/cm³

maždaug 20 minučių

maždaug 12-48 val.

nuo +10 °C iki +25 °C

MOZAIKINIS 
TINK

Grynasis paruošto
mišinio svoris

Grynasis galutinio
produkto svoris sunaudojimas

44

vienetų ant padėklo

4,3 kg 16 kg
0,1-0,6 mm skalda – 2,4-2,7 kg/m² (du sluoksniai)

0,8-1,2 mm skalda – 3,1-3,5 kg/m²
1,0-1,6 mm skalda – 3,3-3,6 kg/m²

• Geras patvarumas 
• Atsparumas plovimui, valymui ir dėvėjimuisi 
• Išskirtinės estetinės savybės
• Geras atsparumas mechaniniams pažeidimams
• Visiškas atsparumas UV spinduliams ir oro sąlygoms

KLEIB M10 yra kompleksinės išorės šilumos izoliacijos sistemos 
(ETICS) elementas.
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