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Skype: zidiniumeistrai 

Wolfshoher tinkų palyginimas 

 

  Baltas 

modeliavimo 

tinkas 
 

  

Baltas krosninis 

tinkas 

  

 

Lygus tinkas  

 

 
Prekės 

kodas 

3543 3309 5100 

  Natūralus produktas  

Svoris (25 kg. maišas) (25 kg. maišas) (10 kg. maišas) 

TAI Tinkas, skirtas tinkuoti plytinius bei 

keramikinius krosnių paviršius, kaminus, 

formuoti dekoratyvią židinių, krosnių ar kitų 

kaistančių ir nekaistančių paviršių apdailą.  

 

Tinkas, skirtas tinkuoti krosnių paviršius iš 

plytų bei keramikos.  Atlaiko iki +300o C 

temperatūrą. 

Galima naudoti kaip glaistą idealiai lygiai 

paruošiant dažymui židinių, krosnių ar kitus 

kaistančius ir nekaistančius paviršius. Atlaiko iki 

+120o C temperatūrą. 

YRA Baltos spalvos. Atsparus karščiui 

Vieno maišo (25 kg.) pakanka 1,8 m2 plotui 

nutinkuoti, kada tinko sluoksnis iki 10 mm 

storio.  

Mišinio frakcija nuo 0 iki 1mm 

Akinančiai baltas tinkas, dėka jame esančių 

marmuro grūdelių.  

Vieno maišo (25 kg.) pakanka 2m2 plotui 

nutinkuoti, kada tinko sluoksnis iki 10 mm. 

Mišinio frakcija nuo 0 iki 1mm 

Lygus baltos spalvos tinkas - glaistas.  

Vieno maišo (10 kg.) pakanka 4.8m2 plotui 

nuglaistyti, kada sluoksnis iki 2 mm storio. 

Mišinio frakcija nuo 0 iki 0,2mm.  

GALI Pirmas sluoksnis 2 – 3 mm (armavimas). 

Antras sluoksnis 5 – 50 mm (išlyginamasis, 

modeliavimas, dekoravimas). 

Pirmas sluoksnis 5 – 10 mm. 

Kiti sluoksniai 10 – 20mm. 

Glaistomas sluoksnis 1 – 6 mm. 

Norint išlyginti nelygų glaistomą paviršių, prieš 

tai naudokite modeliavimo tinką. 

BŪTINA Maišyti su švariu kambario temperatūros 

vandeniu iki tirštos grietinės koncistencijos.  

Sunaudoti per 30 min.  

Tepamas ant  šalto paviršiaus,  temperatūra ne 

žemesnė kaip +5o C. 

Maišyti su švariu kambario temperatūros 

vandeniu iki tirštos grietinės koncistencijos.  

Sunaudoti per 45 - 60 min.  

Tepamas ant paviršiaus, kurio temperatūra +5  

+40oC. 

Maišyti su švariu kambario temperatūros 

vandeniu iki tirštos grietinės koncistencijos.  

Sunaudoti per  15 - 35 min.  

Tepamas ant neįkaitusio paviršiaus.  

Laikyti Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje. Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje. Uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje. 

Galiojimas  Galiojimas – 12 mėn. Galiojimas – 12 mėn. Galiojimas – 12 mėn. 
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