
Plonasluoksnis paveldinis tinkas

Plastiškas ir puikiai sukimbantis
Didelis garo laidumas
Galimybė gamykloje spalvinti mišinio masę
Sluoksniams nuo 2 iki 12mm
Galimybė armuoti fasado tinkleliu

Produktas
Optosan TrassFeinputz gamykloje paruoštas tinko 
mišinys su Reino trasu, mikropluošto, specialių 
priedų gerinančių mišinio savybes bei frakcionuotų 
uolienų 0-0,3mm, 0-0,5mm, 0-0,6mm, ir 0-1mm 
derinys. Spalva "sendinta balta" arba užsakius 
gamykloje spalvinama mišinio masė. Produktas 
atitinka EN 998-1:2010, GP CS III, 
DZ Nr. 198/209/2007 nuo 2007.01.26, Sertifikatas 
Bau-Zert Ost e.V. Reg.Nr. PL.003.01.M-13

Techniniai duomenys
Grūdėtumas: 0,3mm, 0,5mm, 0,6mm, 1,0mm
Stipris gniūždant :>3,5N/mm2

Stipris lenkiant : apie 1,5N/mm2

Garo laidumas: <15
Kapiliariškumas: W1; <0,4kg/(m2 min05)
Santykinis difuzijos koeficientas:Sd=0,04m - 3mm

Sluoksnio storis
0,3 nuo 2mm iki 5mm
0,5 nuo 2mm iki 8mm
0,6 nuo 3mm iki 10mm
1,0 nuo 4mm iki 12mm

Paskirtis
Dėl specialios sudėties, aukšto garo laidumo ir 
elastingumo Optosan TrassFeinputz rekomen-
duojamas kaip viršutinis tinkas paveldo 
objektuose. Skirtingos frakcijos leidžia išgauti 
skirtingas paviršiaus faktūras nuo lygios iki 
rustikinės. Optosan TrassFeinputz užtikrina itin 
didelį kibumą tiek ant senų mineralinių tinkų tiek 
ant paviršių su dispersinių dažų likučiais. Mišinys 
taip pat gali būti naudojamas kaip remontinis 
tinkas ant stabilių sutrukinėjusių paviršių su 
galimybe armuoti tinkleliu. Šiuo atveju sluoksnio 
storis 5mm.

Naudojimas
Optosan TrassFeinputz 25kg maišo turinį intensyviai 
išmaišykite 6-6,5 litro švaraus vandens iki plastiškos 
konsistencijos be grūdelių. Paruoštą skiedinį galima užnešti 
rankiniu arba mašininiu būdu 2-12mm vienu sluoksniu 
(priklausomai nuo frakcijos). Užneštas mišinys užtrinamas 
arba šlifuojamas trintuve su veltiniu priklausomai nuo 
pageidaujamos paviršiaus struktūros. Priklausomai nuo 
temperatūros bei oro drėgmės darbo laikas gali kisti, vidutinis 
darbo laikas 2 val. Dedant ant sutrukinėjusiu paviršiu mišinys 
dedamas ne mažesniu nei 5mm sluoksniu kartu su armavimo 
tinkleliu.

Pagrindo paruošimas
Pagrindu mišiniui gali būti bet kokie tvirti seni ir nauji tinkuoti 
paviršiai, tvirtai besilaikantis dispersiniai dažai. Esant 
būtinybei paviršius gerai nuvalykite  pvz. stipria vandens 
srove ir nugruntuokite. Silpnesnius paviršius būtina gruntuoti 
gruntu AquaForte, stipriai ar netolygiai įgeriančius paviršius 
gruntuokite gruntu Optogrunt Flat.
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