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PRODUKTAS 

Akrilinis 
tinkas Solid 

• elastingas
• slopina dumblių ir grybų augimą
• lengvai užnešamas

TECHNINĖ KORTELĖ

F E I D A L  A k r i l i n i s  T i n k a s  S o l i d skirtas naudoti Feidal ThermoTop pastato fasado šiltinimo sistemose. 
Produktas yra apsaugotas biocidais, kurie slopina dumblių ir grybų augimą. Gaminamas baltos spalvos arba 
spalvinamas pagal Feidal spalvų paletę.

PASKIRTIS
Produktas skirtas naudoti Feidal ThermoTop pastatų šiltinimo sistemose, o taip pat ant stabilių ir laikančių pastatų 
išorinių ir vidinių sienų paviršių. Tinkas gali būti naudojamas ant naujų, subrandintų mineralinių pagrindų, taip pat ant 
sienų padengtų dispersiniais dažais. Prieš dengiant tinką, paviršius turi būti paruoštas naudojant Feidal potinkinį 
gruntą GT. 

SĄNAUDOS
Grūdėtumas / sąnaudos: 
1,5 mm apie 2,3 kg/m2 
2,0 mm apie 2,7 kg/m2 
3,0 mm apie 3,5 kg/m2 

 DARBŲ EIGA
Prieš naudojimą produktas turi būti sumaišytas. Neskieskite. Tinkas ant sienos turi būti dedamas grūdų storio 
sluoksniu, nerūdijančio plieno mentele. Norint gauti tinkamą struktūrą, tinko paviršius turėtų būti trinamas plastikine 
trintuve, sukamaisiais judesiais viena kryptimi. Po darbų pabaigos įrankius nedelsiant išplaukite vandeniu. 

DŽIUVIMAS 
Produktas turi būti naudojamas nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūroje ir esant oro drėgnumui iki 75%. Nenaudokite 
tinko lyjant. Tinko paviršius turi būti apsaugotas nuo pernelyg greito džiuvimo (stipraus vėjo ir tiesioginių saulės 
spindulių). Naujai tinku padengti paviršiai turi būti apsaugoti nuo atmosferos kritulių, iki pilno išdžiuvimo. Kai 
temperatūra yra apie + 20 ° C ir santykinė drėgmė apie 65% džiuvimo laikas yra maždaug 24 valandos.
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Didesnė drėgmė ir žemesnė temperatūra pailgina džiuvimo laiką. Uždaras patalpas po tinkavimo reikia vėdinti, kol 
išnyks būdingas kvapas. 
Dėmesio! Prieš naudojimą patikrinkite spalvotų tinkų atitikimą pasirinktai spalvai ir spalvos suderinamumą visose 
pakuotėse.

SAUGOJIMAS 
Tinkamumo naudoti laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Saugokite produktą nuo 
užšalimo ir perkaitimo. Laikyti sausoje vietoje, ant padėklų, originalioje pakuotėje. Atviros pakuotės turi būti sandariai 
uždarytos. Ilgiausias saugojimo laikas: 24 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje, aukštesnėje kaip + 5 ° C 
temperatūroje.
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