
Optomur Calith Finish
SMULKUS KALKINIS GLAISTAS 

TECHNINIS APRAŠYMAS

* Lengvai apdirbamas
* Gerina patalpų mikroklimatą
* Skaisčiai baltas

Techniniai parametrai Sluoksnio storis: 1-3 mm 

Klasė: GP CS II 

Grūdėtumas: iki 0,1 mm

Atsparumas gniūždymui: apie 2,5 MPa

Vandens garų laidumo koeficientas µ: < 15 

Kapiliariškumas: W1 

Sąnaudos: 1,1 kg/mm/m
2
 

Produktas
Optomur Calith Finish - sausas pramoniniu būdu paruoštas glaistas baltų kalkių ir karbonatinių 
užpildų pagrindu. Skirtas galutiniam vidaus patalpų glaistymui prieš dažymą. Savo savybių dėka 
puikiai tinka galutiniam glaistymui prieš dažant Optomal Mineralin, kaip sudedamoji sistemos          
" Sveikos sienos" dalis.  Skirtas nutinkuotų kalkiniais tinkais (pvz. Optomur Calith, Optomur Calith 
Light) arba kalkiniais cementiniais tinkais (pvz. Optomur Muralith, Optomur Muralith Light) sienų ir 
lubų glaistymui. 

Paskirtis

Rišamosios medžiagos

Optomur Calith Finish labai plastiškas ir lengvai šlifuojamas glaistas. Puikiai sukimba su visais 
mineraliniais paviršiais, todėl tinka ne tik naujų, bet ir senų (atitinkamai paruoštų ir nuvalytų) 
paviršių glaistymui. Dėl skaisčiai baltos Optomur Calith Finish spalvos mažėja reikalingų dažymo 
sluoksnių kiekis.  Dažai nuo glaisto paviršiaus neatsisluoksniuoja, kaip neretai pasitaiko nudažius 
gipsinius glaistus. Puikiai tinka dažyti įvairių tipų dažais: emulsiniais, silikatiniais ar aliejiniais. 
Glaistas Calith Finish puikiai tinka glaistyti  kalkinius ar kalkinius cementinius tinkus, nes garo 
laidumu labai artimas šiems tinkams. Optomur Calith Finish - tai sudedamoji sistemos "Sveikos 
sienos" sukuriančios puiku patalpų mikroklimatą dalis.

Gesintos kalkės, portlando cementas ir nedidelis kiekis organinių stabilizatorių
  

Naudojimas 
20kg maišo turinį išmaišykite 8,5l švaraus vandens lėtaeigės maišyklės pagalba. Maišykite iki 
vienalytės masės be grūdelių. Mišinį ant glaistomų paviršių užneškite lygia glaistykle. Vieno 
sluoksnio storis ne daugiau 3mm.

Naudojimo temperatūra Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti 5-25 °C Vengti 
tiesioginių saulės spindulių pirmas 24val. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta 
temperatūra gali ženkliai įtakoti džiuvimo laiką ir neigiamai paveikti mišinio savybes
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Pagrindo paruošimas Paviršius turi būti  sausas, tvirtas ir švarus. Prieš užnešant nuo paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, 
riebalines ir tepalines dėmes ir  kitus nešvarumus bei silpnai besilaikančias dalis. Visus mineralinius 
paviršius (tinkus, betoninius paviršius, cementinius mišinius) rekomenduojama gruntuoti giluminiu 
gruntu AquaForte. Didelius paviršiaus nelygumus ar pažeidimus sienose (įtrūkimus, ištrupėjimus, 
skyles) užpildykite, kad išlaikyti kuo tolygesnį glaisto sluoksnį.

Džiuvimo laikas Normaliomis drėgmės ir temperatūros salygomis 1mm sluoksnio džiūvimas trunka 24 
valandas. Didelė oro drėgmė bei žema temperatūra prailgina džiuvimo laiką.

Sandėliavimas Glaistą gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje (geriausiai ant 
palečių) aukštesnėje nei +5oC temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Skiedinio sandėliavimo 
laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 24 mėnesiai nuo ant pakuotės nurodytos 
pagaminimo datos. 

Utilizavimas Tik visiškai tušti indai gali būti perdirbti pakartotinai. Išdžiuvusio mišinio likučiai gali būti tvarkomi 
kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Priežiūra Be nuolatinių išorinių kontrolės priemonių, medžiaga nuolat tikrinama  Hufgard Optolith 
Bauprodukte  laboratorijoje remiantis normomis.

Papildoma informacija Aukščiau išdėstyta informacija yra produkto aprašymas. Šis aprašymas tai bendri produkto 
panaudojimo nurodymai paremti bandymais ir patirtimi, tačiau neriboja kitokio panaudojimo 
galimybių, todėl prieš naudojant rekomenduojame atlikti bandymus. Produkto parametrai gali būti 
neženkliai keičiami nustatytos klasės ribose, tačiau tai nekeičia produkto savybių ir apdirbimo. Šios 
informacijos pagrindu negali būti reiškiamos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo.

Išduoti liudijimai Produktas atitinka EN 998-1:2012, GP CS II,   
Sertifikatas ZKP BAU-ZERT Ost e.V, Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13 išduotas BAU-ZERT Ost e. V.instituto 
Bauprodukte Überwachungs- und Zertifzierungsverband Ost.  
Eksploatacinių savybių deklaracija nr DOP-PL-1134/13 
Papildoma informacija apie produktą: 
www.frontalis.lt; produkto identifikavimo kodas: Optomur Calith Finish 

Versija: 2015.04.22 
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