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Knauf Easyputz
Dekoratyvusis mineralinis tinkas
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Easyputz – dekoratyvusis mineralinis tinkas,
skirtas vidaus patalpų apdailai. Tinku galima
dengti ir senus tapetus ar nelygius paviršius.
Tinkas faktūrinis, todėl puikiai paslepia nedidelius
paviršiaus nelygumus; atsparus trinčiai ir saulės
spindulių poveikiui. Knauf Easyputz tinkas
paruoštas naudoti, supilstytas į patogius kibirėlius.

■ Naudojamas sienų ir lubų apdailai.
■ Tinkamas gyvenamosioms patalpoms.
■ Idealiai tinka laiptinei, koridoriui ir vaikų kambariui, nes atsparus trinčiai.
■ Naudojamas ant betoninio, cementinio, kalkių ir
cemento, gipsinio tinko ir gipso plokščių, tvirtai
su pagrindu sukibusių tapetų, dažų arba pan.
■ Lengvai padengiamas su Knauf Auftragswalze
ilgaplaukiu voleliu.
■ Formuojamas su Knauf Finishwalze trumpaplaukiu voleliu ir Knauf Finishpinsel teptuku
baigiamajam sluoksniui dekoruoti.

■ Mineralinis tinkas be jokių priemaišų, tirpiklių ir
konservantų.
■ Laidus orui ir vandens garams – padeda sukurti sveiką patalpos klimatą.
■ Lengva dirbti – tinkas paruoštas naudoti.
■ Išdžiūvęs Knauf Easyputz tinkas yra akinamai
baltos spalvos, nes tinko sudėtyje – apie 50 %
marmuro.
■ Idealiai pakeičia tapetus, kuriems reikia daug
darbo ir sąnaudų.
■ Ilgas formavimo laikas – apie 20 minučių, priklauso nuo aplinkos sąlygų.
■ Daug spalvų ir atspalvių.
■ Tinkas atsparus trinčiai ir šviesos poveikiui,
įbrėžtų vietų ant paviršiaus nebus matyti.
■ Tinkas faktūrinis, todėl puikiai paslepia paviršiaus nelygumus.
■ Tinka ir luboms – taip išvengsite daug laiko užimančių ir sudėtingų lubų tapetavimo darbų.

Sandėliavimas
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė
10 kg Knauf Easyputz 0,5 mm
10 kg Knauf Easyputz 1,0 mm

Prekės kodas
89133
89134

Knauf Easyputz
Dekoratyvusis mineralinis tinkas
Darbo eiga

Techniniai duomenys

Pagrindas. Pagrindas turi būti lygus, švarus,
sausas, atlaikantis apkrovas ir nedulkėtas. Kreidingus paviršius iš anksto sutvirtinti Knauf Tiefengrund gruntu. Atsparių vandeniui dažų sluoksnį
sušiurkštinti, nuvalyti dulkes. Jei pagrindas labai
nelygus, padengti tinku, pvz., Knauf Rotband.
Visus pagrindus reikia padengti Knauf Sperrgrund
grunto sluoksniu (gruntas paruoštas naudoti). Tai
galioja ir tuo atveju, jei pagrindas iš anksto apdorotas Knauf Tiefengrund gruntu. Jei paviršius
labai pageltęs arba galimas nikotino, suodžių ir
kitų geltonas dėmes paliekančių teršalų poveikis,
pagrindą dengti dviem Knauf Sperrgrund grunto
sluoksniais (geriausia kryžmai, sluoksnių dengimo intervalas 6 valandos).
Darbas su mišiniu. Knauf Easyputz tinką gerai
išmaišyti. Jei norite, kad paviršius būtų baltas –
tinkas jau paruoštas darbui. Jei pageidaujate
spalvingų sienų ar lubų, į tinką įberkite Knauf
Compact Color pasirinktos spalvos pigmentų.
Pigmentavimas su Knauf Compact Color:
Knauf Easyputz tinką trumpai pamaišyti, į tinką
įberti Knauf Compact Color pasirinktos spalvos
pigmentų (tiek gramų, kad spalva įgautų norimą
intensyvumą) ir maišyti ne trumpiau kaip minutę
elektriniu maišytuvu, kol nebus matyti baltų ar
margų dryžių. Tinkas turi tolygiai nusidažyti. Perpilti nudažytą tinką į švarų kibirą ir dar kartą gerai
išmaišyti, kad būtų vientisa spalva.

+370 5 213 2222

Pastaba: Knauf Compact Color spalvos pigmentų
į dalis nedalyti! Kiekvienai tinko pakuotei visuomet naudoti naują Knauf Compact Color pakuotę.
Tinkas gerai ir greitai išmaišomas elektriniu maišytuvu, medžiagą traukiančiu iš viršaus į apačią
(pvz., Collomix Turbomixer LX1205).
Tinkavimas: Knauf Easyputz tinką sodriai kryžmai dengti Knauf Auftragswalze ilgaplaukiu voleliu. Kad kraštas būtų lygus, prieš tai apklijuoti
lipnia juosta. Pageidaujant galima tinką suformuoti Knauf Finishwalze trumpaplaukiu voleliu, išgausite vienodą paviršiaus faktūrą, volelis tolygiai
sutankina ir paskirto grūdelius. Paviršiaus faktūra
bus smulki, jei tinką tolygiai išlyginsite trumpaplaukiu avių kailiu padengtu voleliu. Alternatyva:
baigiamajam sluoksniui dekoruoti naudokite
Knauf Finishpinsel teptuką, galima suformuoti
pageidaujamus puošybos elementus. Padengto
tinko formavimo laikas priklauso nuo aplinkos
temperatūros; maždaug 15–20 minučių.
Pastabos. Darant darbo pertraukas sandariai uždaryti Knauf Easyputz pakuotę. Atidarytą pakuotę
sunaudoti per 14 dienų. Nedirbti, jei temperatūra
mažesnė nei +5 ºC ar didesnė kaip +25 ºC. Darbo
metu vengti didelės šilumos, tiesioginių saulės
spindulių ir skersvėjo. Tam, kad paviršiaus spalva ir faktūra būtų vienodi, naudoti medžiagą su
tuo pačiu partijos numeriu. Jei paviršiaus plotas
didesnis, visuomet reikia užmaišyti pakankamai
medžiagos paviršiui padengti. Akinamai balta
Knauf Easyputz tinko spalva atsiranda tik jam
džiūstant. Į Knauf Easyputz tinką negalima maišyti jokių kitų medžiagų, išskyrus Knauf Compact
Color dažus. Baigus darbą įrankius išplauti šiltame vandenyje.

Rišiklių sistema:

Paruoštas naudoti mišinys.
Medžiagos pagrindas:

mineralinės
medžiagos,
be priemaišų.

Taikymo sritis:
Darbinė temperatūra:

tinkas pagamintas
iš kalcio sulfato
ir aliuminio
hidroksido, klinčių,
polimerinio
dispersinio
polistirolo akrilato,
marmuro miltelių ir
metilceliuliozės.
patalpų viduje
+5–+25 ºC

Sąnaudos:
0,5 mm Easyputz –
1,0 mm Easyputz –

apie 500 g/m²
apie 950 g/m²

Išeiga:
10 kg pakuotės užtenka:
0,5 mm Easyputz –
1,0 mm Easyputz –

apie 20 m²
apie 10 m²

Formavimo laikas*:
Džiūvimo trukmė*:

15–20 minučių
maždaug
12 valandų
Sauso tinko spalva:
akinamai balta
Atsparumas temperatūros
nuo –20 ºC
poveikiui (sukietėjusio):
iki +80 ºC
*Orientacinės reikšmės esant +23 ºC ir 50 % santykiniam oro drėgniui

www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
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.

