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Techninių duomenų lapas

TS Mix
Dekoratyviųjų tinkų rišimąsi greitinanti priemonė
Produkto aprašymas

TS Mix yra pastinių dekoratyviųjų tinkų (Addi S ir Conni S) priedas,
greitinantis jų rišimąsi. Dirbant šaltomis bei drėgnomis oro sąlygomis, tinkas
greičiau tampa patvarus.

Sudėtis

TS Mix yra specialus poliakrilato vandeningas tirpalas. Sudėtyje nėra APEO.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, tačiau neįšąlančioje patalpoje. Sandėliavimo terminas
originaliose, nepradarytose pakuotėse – 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių ir šilumos poveikio. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Kokybės kontrolė

Vykdoma pirminė produkto patikra ir reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.

Savybės
■■ Paruoštas naudoti.
■■ Išorės darbams.
■■ Didelis atsparumas atmosferiniams poveikiams.
■■ Nekeičia tinko eksploatacinių savybių.
■■ Bespalvis.
■■ Greitai pasiekiamas tinko patvarumas nepalankiomis oro sąlygomis.

B103.lt TS Mix
Dekoratyviųjų tinkų rišimąsi greitinanti priemonė
Naudojimas

TS Mix yra priedas, pagreitinantis medžiagos rišimąsi nepalankiomis
aplinkos sąlygomis (temperatūra nuo +1 iki +15 °C ir padidėjusi drėgmė).
Taip galima visiškai sumažinti pažeidimų galimybę dėl lietaus, žemos
temperatūros ir padidėjusios oro drėgmės poveikių.
Naudojamas su pastiniais dekoratyviaisiais tinkais:
■■ Conni S (silikoninis, „samanėlės“ struktūros);
■■ Addi S (akrilinis, papildytas silikono dervomis, „samanėlės“ struktūros).

Darbo eiga
Maišymas

TS Mix maišytuvu kruopščiai sumaišomas su dekoratyviuoju tinku Addi S
arba Conni S. Į 25 kg tinko indą supilamas visas TS Mix buteliuko (200 ml)
turinys. Pakeistas maišymo santykis gali neigiamai paveikti tinko džiūvimą ir
jo apdorojimo savybes.

Aplinkos sąlygos

Priedas naudojamas, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra tarp +1 ir
+15 °C. Santykinė oro drėgmė turėtų būti ne didesnė kaip 90 %. Šviežiai
padengtą sluoksnį saugoti nuo šalčio poveikio, lietaus ir tiesioginių saulės
spindulių.

Techniniai duomenys
Pavadinimas

Matavimo vnt.

Vertė

Kietųjų dalelių kiekis

%

29–33

Tankis

g/ml

apie 1

Klampumas (Brookfield)

mPa·s

1000–5000

pH vertė

-

9,5–10,2

Medžiagos sąnaudos
Produktas

Frakcija
mm

Sąnaudos
ml/kibiras

Addi S

1,5 / 2,0 / 3,0

200

Conni S

1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0

200

Pakuotė
Pavadinimas

Pakuotė

Prekės kodas

EAN kodas

TS Mix

200 ml

00064938

4003950047121

Darbo laikas

Paruoštą tinką (su priedu) sunaudoti per 2 val.

Valymas

Įrankius ir prietaisus po naudojimo nuplauti vandeniu.
Pastabos

Dekoratyviųjų tinkų techninius duomenis ir dengimo eigą
žiūrėti produktų techninių duomenų lapuose.
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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.

