
OPTOPLAST MULTICOLOR

Mozaikinis tinkas 

atsparus mechaniniams pažeidimams
atsparus atmosferos poveikiui
lengvai dedamas
48 spalvų gama

Produktas
Mozaikinis tinkas akrilinių dervų pagrindu Optoplast 
MultiColor netradicinių spalvų ir paviršių atlikimui.
Pasižymi aukštu elastingumu, atsparumu smūgiams 
ir įbrėžimams. Visiškai atsparus atmosferos 
poveikiui. Lengvai  dedamas, skiedžiamas vandeniu.
Atitinka EN 15824:2010

Paskirtis
Tinkas rekomenduojamas naudoti fasadų apdailai : 
cokoliams, dekoratyviniams elementams, bei 
intensyviai naudojamose vidaus patalpose: 
koridoriams, laiptinėms, prieškambariams. Tinkas 
gali būti dedamas ant tvirtų ir turinčių atitinkamą 
sukibimą visų mineralinių bei sintetinių pagrindų.

Sąnaudos
 3,5-4,0kg/m2 

Grūdėtumas
Grūdas 1,8mm

Pagrindo paruošimas

Visas blogai besilaikančias paviršiaus dangas 
(trupančius tinkus, besilupančius dažus) prieš tai 
pašalinkite. Esant dideliems paviršiaus nelygumams 
(5-15mm) išlyginkite lyginamuoju mišiniu Optomur 
AMT. Jei nelygumai iki 5mm galite išlyginti 
Optotherm sistemos fasadiniais klijais. Išlygintą 
paviršių gruntuokite Optogrunt Uniplast. Naujus 
paviršius rekomenduojama tinkuoti jiems visiškai 
išdžiuvus, maždaug po 4 savaičių. 
Nerekomenduojama tinkuoti vietas ilgą laiką 
būnančias vandenyje.

Naudojimo salygos
Tinkas paruoštas naudoti. Prieš tinkavimą 
rekomenduojama permaišyti rankiniu būdu. 
Draudžiama tinko maišymui naudoti elektrines 
maišykles, vengti putų susidarymo kibiro paviršiuje. 
Tinkas dedamas grūdo storio sluoksniu, 
nerūdijančio plieno trintuve, vengiant nelygumų 
susidarymo. Tinko neužtrinkite. Įrankius plaukite 
iškart po naudojimo.

Džiuvimo laikas

Apsaugokite paviršius nuo per greito džiuvimo 
(stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių). 
Padengtus šią priemone paviršius saugokite nuo 
kritulių. Esant 20oC temperatūrai ir santykinei oro 
drėgmei 65% priemonė pilnai išdžiūsta per 
maždaug 24 val. Aukštesnė drėgmė ir mažesnė 
temperatūra ilgina paviršiaus džiuvimą. Uždaras 
patalpas vėdinkite kol nepranyks charakteringas 
kvapas. Naudojimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C

Sandėliavimas

Saugoti nuo drėgmės ir laikyti sausoje vietoje, 
originaliose pakuotėse ant palečių. Atidarytas 
pakuotes būtina sandariai uždaryti. Saugojimo 
laikas: 24 mėnesiai neatidarytose, originaliose 
pakuotėse esant didesnei nei +5°C temperatūrai. 
Nepanaudoto produkto likučius  supilkite į kuo 
mažesnį indą ir sandariai  uždarykite, šiuo atveju 
saugojimo laikas ne ilgiau 3 mėnesių.

Papildoma informacija
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio 
naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos 
darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos 
reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni 
netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai 
kisti, tačiau neturės įtakos naudojimo savybėms ar 
apdirbimui.
Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith 
Bauprodukte  laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros 
tarnybų kaip to reikalauja kokybės kontrolės 
sistemos. 

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE Oficialus atstovas Lietuvoje UAB Frontalis

Nauja patogesnė pakuotė15kg
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