
PANAUDOJIMAS
KLEIB C19 naudojamas kaip tinko gruntas, kuris sujungia kaip atraminį pagrindą ir viršutinį sluoksnį, pvz., naudojant 
KLEIB C17 lengvą mašininį tinką. Tinka rankiniam ir mechaniniam taikymui. Skirta naudoti pastatų viduje, tiek išorėje, 
ant visų stiprių, švarių, sausų ir laikančiųjų paviršių, tokių kaip plytų, tuščiavidurių blokų, silikatinių blokų, korinio betono 
sienos, gipso elementai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Pagrindas turi būti stabilus, tvirtas ir švarus, t.y. negali ten nešvarumų, kurie galėtų susilpninti skiedinio sukibimą. Jei 
paviršius labai sugeriantis, prieš dengiant reikia jį sudrėkinti vandeniu arba nugruntuoti KLEIB G1. 

MIŠINIO PARUOŠIMAS
Supilkite gaminį į tinkavimo įrenginio baką ir parinkite vandens kiekį taip, kad skiedinys būtų plastiškos konsistencijos. 
Rankinio taikymo atveju skiedinys paruošiamas pilant sausą mišinį į indą su išmatuotu vandens kiekiu ir maišant, kol 
gaunamas vienodos konsistencijos tirpalas. Skiedinį galima naudoti po 5 minučių ir dar kartą sumaišius. Paruoštą 
skiedinį reikia sunaudoti maždaug per 2 valandas. 

NAUDOJIMO BŪDAS
Skiedinys tepamas maždaug 2-4 mm storio sluoksniu. Manoma, kad tinko gruntas turi padengti 50–70% pagrindo 
paviršiaus. Jis neturėtų būti apdorojamas, t.y. trinamas ar išlyginamas, tačiau turi būti paliktas keletai valandų, kad 
preliminariai sustingtų. Praėjus šiam laikui, galima užtepti viršutinį sluoksnį. Naujai tinkuotus paviršius saugoti nuo 
pernelyg greito išdžiūvimo. Įrankius po naudojimo reikia nedelsiant nuvalyti vandeniu. 

SUNAUDOJIMAS
4 mm storio 1 m2 ploto tinko atlikimui sunaudojama apie 7 kg sauso skiedinio. 

LAIKYMAS
Skiedinį reikia gabenti ir laikyti sandariuose maišuose, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų). Tinkamumo 
naudoti terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 

TECHNINIAI DUOMENYS
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• rankiniam ir mechaniniam taikymui 
• pagerina sukibimą su pagrindu 
• sumažina pagrindo sugeriamumą  
• atsparus šalčiui ir vandeniui 

TINKO GRUNTAS 
TRADICINIAM TINKUI 

LT

19C 25 kg 54 4 mm storio 1 m2 ploto tinko atlikimui
sunaudojama apie 7 kg sauso skiedinio. 

Maišymo proporcijos

Darbinių savybių išlaikymo trukmė

Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu           

Mažiausias skiedinio sluoksnio storis

Didžiausias skiedinio sluoksnio storis

Apie 4,5 l vandens su 25 kg mišinio

Apie 2 valandos

nuo +5° C iki +25° C

2 mm

4 mm

grynasis svoris vienetų ant padėklo sunaudojimas


