
Produktas
Optosan UniversalPutz gamykliškai paruoštas, sausas, 
baltas mišinys iš kruopščiai frakcionuotų uolienų iki 
1mm, aukštos kokybės mineralinių rišiklių ir specialių 
priedų gerinančių apdirbimą ir sukibimą.
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Techniniai duomenys 
Atsparumas gniuždant: >  
Atsparumas lenkiant:>  
Garo laidumo koeficientas: <  
Kapiliariškumas:

Paskirtis
Optosan UniversalPutz skirtas elastingu, atspariu ir 
labai laidžiu garams tinkuotų paviršių formavimui 
remontuojant pastatus, naujoje statyboje bei paveldo 
objektuose. Tinka senų mineralinių bei tvirtų 
dispersinių paviršių remontui. Dėl sudėtyje esančio 
mikropluošto galima naudoti sutrūkinėjusių 
mineralinių paviršių remontui, jei įtrūkimai sukelti ne 
konstrukcinėmis mūrijimo klaidomis. Dėl didelio 
elastingumo ir lipnumo tinka naudoti ant senų 
išplautų tinkų nuo 2 iki 15mm vienu sluoksniu. 
Naudojant armavimo tinklelį rekomenduojamas 
sluoksnis 3-7mm. Gali būti naudojamas kaip 
pagrindas dekoratyviniams tinkams arba nudažius 
tarnauti kaip galutinis apdailos sluoksnis.

Universalus lyginamasis mišinys

  Šiltinimo plokščių armavimui
  Bet kurių mineralinių ir dažytų dispersiniais dažais paviršių remontui 
  Galima užtrinti įprastai arba veltiniu

Naudojimas
Maišo turinį išmaišyti 6-6,5 litro švaraus vandens, 
elektrinės lėtaeigės arba gravitacinės maišyklės pagalba 
o taip pat tinkavimo aparatu iki vienalytės masės.
Siekiant pagerinti išsimaišymą sausą mišinį pilkite 
dalimis nenutrūkstamai maišant. Paruoštas mišinys 
tinkamas naudoti apie 2 val. Pradėjus stingti 
draudžiama skiesti vandeniu. Į paruošta skiedinį 
draudžiama pilti sausą mišinį siekant pakeisti 
konsistenciją. Paviršius po pradinio rišimosi galima 
apdirbti trintuve su veltiniu, kempine arba polistirenine 
trintuve. Darbo temperatūra +5oC - +25oC.

Pagrindo paruošimas
Pagrindu mišiniui gali būti bet kokie tvirti, švarūs, 
neperšalę seni ir nauji tinkuoti paviršiai. Seni dažų 
sluoksniai bei dulkės turi būti pašalintos. Esant 
būtinybei paviršius gerai nuvalykite  pvz. stipria 
vandens srove ir nugruntuokite. Silpnesnius paviršius 
būtina gruntuoti gruntu AquaForte. Ant nestabilių 
paviršių po gruntavimo atlikite sukibimo bandymą su 
armavimo tinkleliu.

Sąnaudos
Iš vieno Optosan UniversalPutz maišo išmaišius su 
vandeniu gaunama apie 19 litrų šviežio skiedinio. Esant 
vidutiniam 5mm mišinio storiui iš vieno maišo 
nutinkuosite apie 3,4m2 plotą. Jei sluoksnis 10mm 
maišo pakaks maždaug 1,9m2.
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