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Techninių duomenų lapas

Addi S
Akrilinis dekoratyvusis tinkas, „samanėlė“
Medžiaga

Akrilinis tinkas Addi S – tai kruopščiai parinktas mišinys, pagamintas vandeninės akrilo dispersijos, sintetinių dervų ir įvairių priedų pagrindu.
Dekoratyvaus tinko struktūra - „samanėlės“ tipo. Skirtas fasadų šiltinimo
sistemoms iš EPS, XPS tipo izoliacinių plokščių. Atsparus vandeniui,
neįgeriantis, elastingas, atsparus eksploataciniams pažeidimams. Grūdelių
dydis 1,5; 2,0 arba 3,0 mm. Skirtas naudoti išorėje. Dengiamas rankomis
arba mašininiu būdu.

Savybės
■■ Atsparus vandeniui.
■■ Atsparus atmosferiniams poveikiams.
■■ Paruoštas naudoti.
■■ Ilga tinkamumo dirbti trukmė.
■■ Galimos visos spalvos iš paletės Knauf Classic. Spalvos iš paletės Knauf
Finess ir specialios spalvos pagal užsakymą.
■■ Neblunkančios spalvos.
■■ Puikus sukibimas.
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Naudojimas

Puikiomis savybėmis išsiskiriantis plonasluoksnis tinkas skirtas dekoratyviojo
tinkavimo darbams atlikti. Naudojamas betono pagrindams, tradiciniam
cemento ir kalkių tinkui. Rekomenduojamas naudoti kaip fasado tinkas,
skirtas Knauf Thermo Plus P pastatų išorinių sienų šiltinimo sistemai, kai
naudojamos izoliacinės putų polistireno plokštės.

Papildomi nurodymai
■ Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo 		
temperatūra yra nuo +5°C iki +20°C.
■ Nemaišyti su kitomis medžiagomis.

Darbo eiga

■ Po darbo įrankius nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.

Pagrindo paruošimas

■ Tinkui kietėjant, aplinkos temperatūra negali būti žemesnė kaip +5°C.

Akrilinis tinkas Addi S naudojamas ant apkrovas laikančio, vienalyčio, sauso,
tvirto, švaraus (be dulkių ir kitų sukibimą sunkinančių medžiagų, tokių kaip
tepalas ar bitumas ir kt.) pagrindo:
■ fasado šiltinimo sistemos sluoksnį, armuotą stiklo pluošto tinkleliu ir įrengtą
naudojant Knauf Klebespachtel P klijavimo ir armavimo mišinį (džiūvimo 		
trukmė – 3 dienos), gruntuoti reikiamos spalvos gruntu Knauf Putzgrund 		
Fassade;
■ betoną, cemento tinką, cemento ir kalkių tinką (džiūvimo trukmė – 		
mažiausiai 28 dienos, drėgmė ≤ 4 %) gruntuoti reikiamos spalvos 		
gruntu Knauf Putzgrund Fassade.

Medžiagos paruošimas

Akrilinio tinko Addi S pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti. Būtina įsitikinti,
kad naudojama to paties gamybos serijos numerio medžiaga. Jeigu vienu
metu naudojamos kelių skirtingų serijų medžiagos, būtina išmaišyti tokį
kiekį medžiagos, kurio reikia fasado plokštumai nutinkuoti. Būtina patikrinti
atspalvį. Prireikus galima pakeisti medžiagos konsistenciją, įpylus nedidelį
kiekį švaraus vandens (daugiausia 1 %). Jeigu naudojamas spalvotas
tinkas, rekomenduojama naudoti reikiamos spalvos gruntą Knauf Putzgrund
Fassade.

Dengimas

Tinką nerūdijančiojo plieno mentele dengti ant pagrindo grūdelių dydį
atitinkančiu sluoksniu. Reikiamą faktūrą suteikti plastikine mentele. Atskiras
sienų plokštumas, jeigu įmanoma, tinkuoti tą pačią dieną, kad būtų išvengta
galimų atspalvio skirtumų dėl oro sąlygų.
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Papildoma informacija

■ Pasikeitus konsistencijai arba oro sąlygoms, gali skirtis spalva, 			
patvarumas, blizgesys.
■ Išlyginti spalvą galima naudojant spalvą išlyginančius silikoninius dažus 		
Knauf Siliconharz EG Farbe.
■ Tinkamumo dirbti trukmė – apie 15 min.
Visos medžiagos savybės užtikrinamos, kai oro temperatūra
+20°C, o santykinė oro drėgmė – 60 %. Esant kitokioms
sąlygoms, medžiaga gali kietėti greičiau arba lėčiau. Jeigu
pagrindas drėgnas, tinkas gali būti pažeistas.
Pastabos

Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Produktas įeina į gaminių, skirtų išorinėms sienoms šiltinti
sistemos KNAUF Termo Plus P sudėtį. Šiai sistemai atliktas
Europos Techninis Įvertinimas ETA 10/0390.

Rekomendacijos

Tinko negalima dengti ant saulės įkaitintų sienų. Nutinkuotus paviršius
mažiausiai 24 valandas būtina saugoti nuo lietaus ir pernelyg greito
išdžiūvimo, o esant didelei oro drėgmei ir žemai temperatūrai – mažiausiai
3 dienas. Tinkavimo darbų reikėtų vengti esant stipriam vėjui, nes dėl vėjo
iš tinkuoto paviršiaus labai greitai išgaruoja vanduo. Dėl šios priežasties
pasunkėja tinko lyginimo darbai arba tinko paviršiuje atsiranda dryžių.
Patariama naudoti pastolius. Dažyti spalvą išlyginančiais silikoniniais dažais
Knauf Siliconharz EG Farbe galima ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo tinko
dengimo. Baltą tinką reikia dažyti mažiausiai 2 kartus.
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Sandėliavimas

Produktas

Tankis
kg/dm3

Vidutinės sąnaudos
kg/m2

Addi S 1,5

apie 1,6

2,60

Addi S 2,0

apie 1,7

3,25

Addi S 3,0

apie 1,8

3,95

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, laikant ant padėklų sausomis
sąlygomis originaliose ir nepažeistose pakuotėse. Saugoti nuo šalčio!

Pristatymo būdas
Produktas

Grūdėtumas

Pakuotė

Bazė

Produkto kodas

Baltas akrilinis tinkas Addi S

5 kg, pigmentuojamas

A

603039

Baltas akrilinis tinkas Addi S

25 kg pigmentuojamas

A

68730

25 kg pigmentuojamas

B

423477

25 kg pigmentuojamas

C

105046

Akrilinis tinkas Addi S

1,5 mm

Bespalvis akrilinis tinkas Addi S
Baltas akrilinis tinkas Addi S
Akrilinis tinkas Addi S

2,0 mm

Bespalvis akrilinis tinkas Addi S
Baltas akrilinis tinkas Addi S
Bespalvis akrilinis tinkas Addi S
Pigmentuotas akrilinis tinkas Addi S

3,0 mm
-

25 kg pigmentuojamas

A

68731

25 kg pigmentuojamas

B

423479

25 kg pigmentuojamas

C

105047

25 kg pigmentuojamas

A

68732

25 kg pigmentuojamas

C

25 kg, II, III, IV spalvų grupė

424992
64805

Saugumo ir atliekų šalinimo nurodymai

Šiame techninių duomenų lape nurodytos medžiagos naudojimo ribos
ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti
profesionalaus vykdytojo paruošimo. Be pateiktų rekomendacijų, darbus
būtina atlikti pagal statybų taisykles, laikantis saugos ir sveikatos darbe
reikalavimų. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau jis neturi įtakos
produkto naudojimo sąlygoms ir būdui. Kilus abejonių, reikia atlikti savo
naudojimo bandymus. Pasirodžius šiam techninių duomenų lapui, ankstesni
techninių duomenų lapai nustoja galioti.
Remiantis 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
Nr. 1907/2006/EB 31 straipsniu, šio produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios
atitinka kriterijus, klasifikuojančius jį kaip pavojingą, todėl nebūtina sudaryti ir
platinti produkto duomenų lapo.
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UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. 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 (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys
saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

