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Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Baltas mineralinis apdailos tinkas
išorės darbams

Mineralinis apdailos tinkas su 2 mm grūdeliais
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® baltas mineralinis apdailos
tinkas išorės darbams – tai mineralinis
apdailos tinkas su 2 mm grūdeliais. Dengiamas ant AQUAPANEL® klijavimo - armavimo
mišinio išorės darbams / AQUAPANEL® balto
klijavimo - armavimo mišinio išorės darbams.
Gali būti naudojamas kaip lygus užtrinamas
pirmasis apdailos tinko sluoksnis arba laisvos
struktūros tinko sluoksnis, formuojamas
skirtingais įrankiais ir raštais.

Savybės
Pakuotė ir sandėliavimas
■ 30 kg maišas
■ Apsaugokite nuo drėgmės, laikymo laikas 9
mėnesiai sausoje patalpoje
Prekės kodas: 100286

■ Statybinės medžiagos klasė A
■ Galima ryškiai balta ir kitos spalvos (prašykite AQUAPANEL® apdailos tinko spalvų
paletės)
■ Grūdo dydis 2 mm
■ Išorės ir vidaus darbams
■ Gamykloje gaminamas sausas skiedinys,
kalkių-cemento mišinys
■ Neatsparus chromo rūgščiai
■ Mišinys
■ Geriausiai sukimba
■ Atstumiantis vandenį
■ Didelis difuzijos greitis
■ Atsparus aplinkos poveikiui
■ Lengvai formuojamas
■ Ilgai išlieka drėgnas

Mišinio paruošimas

Darbo eiga

Specialios pastabos

Uždenkite galinčius lengvai susitepti pastato
komponentus ir apsaugokite nuo drėgmės.
Apsaugokite paviršių, kurį gali veikti aplinkos
sąlygos ir krituliai. Esant ryškiai saulės šviesai
ir šiltam orui, uždenkite pastolius tinklu, iki
tinkas išdžius, arba prieš atlikdami darbus,
palaukite tinkamesnių oro sąlygų.

Rankinis būdas:
Rankiniam naudojimui sumaišytą tinką sunaudokite per 2 valandas, naudodami mentę/
trintuvę. Tinko storis turi atitikti grūdo dydį.
Suformuokite norimą struktūrą, naudodami
PVC arba nerūdijančio plieno įrankį. Naudokite
dažymo ant šlapio sluoksnio metodą. Išdžiūvusio paviršiaus nebegalima apdirbti.

Norint išvengti atspalvių skirtumo, susidarančio
dėl atmosferinio poveikio arba dėl dengimo
proceso, susijungiantys tinkuoti paviršiai turi
būti apdirbami nuosekliai nuo krašto iki krašto,
nepaliekant tarpų. Dengiant išsikišusius
paviršius ir spalvotą pirmąjį tinko sluoksnį,
rekomenduojamas spalvotas lyginamasis
sluoksnis.

Pašalinkite dulkes, purvą ir prikibusį tinką, nuo
dengiamų konstrukcijos dalių. Ant išlaikyto ir
išdžiūvusio AQUAPANEL® klijavimo-armavimo
mišinio išorės darbams/AQUAPANEL® balto
klijavimo-armavimo mišinio išorės darbams
voleliu/teptuku denkite ploną, neskiestą
AQUAPANEL® gruntą išorės darbams. Prieš
dengdami AQUAPANEL® baltą mineralinį
apdailos tinką išorės darbams, leiskite gruntui
džiūti bent 24 valandas.
Maišymas
Rankiniam darbui 30 kg maišo turinį maišykite
su 7.5 l vandens, kol gausite vienalytę masę.
Leiskite mišiniui nusistovėti 15 minučių ir dar
kartą kruopščiai išmaišykite. Visada užmaišykite tinko tiek, kad užtektų viso ploto ar tam tikros
vietos padengimui.
Kai dengimui naudojamas įrengimas, įpilkite
apie 200 litrų vandens, naudodami D4-3 siurblį.
Paruoštas mišinys neturi būti turi per skystas.
Užpildykite žarnas pastos mišiniu.

Įrenginio panaudojimas:
Purkškite tinką ir paskleiskite jį trintuve, kad
storis atitiktų grūdo dydį. Iškart pradėkite
formavimą su tam skirtu įrankiu (porolono ir
kempinės diskas, PVC trintuvė, šepetys).
Naudokite dažymo ant šlapio sluoksnio
metodą. Išdžiūvusio paviršiaus apdirbti
nebegalima.
Įrengimai / įrankiai:
Naudokite tinkavimo mašinas, tokias, kaip PFT
G4/G5 arba atitinkamas
Tiektuvo gaubtas: D4-3 pusė galios Sraigtinis
padavimas: D4-3 „Super“ Skiedinio žarnos: Ø
25 mm Šlapio skiedinio pernešimo atstumas:
Iki 30 m
Rankiniam darbui ir kai dengimui naudojamas
įrengimas, maišykite sausą mišinį su švariu
vandeniu, kad išvengtumėte mišinio užteršimo.
Po darbo visus įrankius ir įrengimus tuoj pat
nuplaukite švariu vandeniu.

Techniniai duomenys
AQUAPANEL® mineralinis apdailos tinkas išorės darbams pagal DIN 18550 priklauso
skiedinių grupei P II, skirtas vidaus ir išorės
darbams (CS II) pagal EN 998-1
Tankis

1,4 kg/dm3

Vandens garų
difuzijos koef.

7

Kapiliarinio vandens
įgėrimo grupė
W2

Atsparumas lenkimui 1.5 N/mm2

Šiluminis laidumas
λ10dry

Bendras atsparumas 3,1 N/mm2

(lent. vertė EN 1745) ≤ 0,54 W/(m·K), P=90%

Elastingumo
modulis (din.)

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

2800 N/mm2

≤ 0,47 W/(m·K), P=50%

Išeiga
■ Skirtas 2 mm sluoksniui, apie 3.0 kg/m²
■ 10 m² iš maišo
Darbo laikas
Rankiniu būdu: 12 minutės m²
Įrenginiu: 12 minutės m²
Darbinė temperatūra / klimatas
Nenaudokite, kai oro ir/arba sienos temperatūra yra žemesnė kaip +5°C. Apsaugokite
nesudžiuvusį tinką nuo šalčio poveikio ir greito
džiūvimo. Neišdžiuvusį paviršių apsaugokite
nuo aplinkos poveikio.

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

