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Lygus tinkas 
      

 

 Pakuotė: 10 kg - popierinis maišas; 

 Pakuotės spalvos: ruda;  

 Tinko spalva: balta; 

 Šylantiems paviršiams: iki +120°C;  

 Frakcija: 0 – 0,2 mm;  

 Darbo temperatūra: +5°C iki +20°C; 

 Išeiga: 10 kg/4,8 m2 , kai tinko sluoksnis iki 2 mm; 

 Gamintojas: Wolfshoher (Vokietija);  

 Importuotojas: „UAB Židinių meistrai“. 

 

 

Wolfshoher LYGUS TINKAS  - ypač smulkus baltos spalvos mineralinis mišinys, pagamintas iš natūralių 

medžiagų. Tinkas skirtas glaistyti iki +120 °C kaistančius židinių/krosnių, šildomų sienelių paviršius.  

Glaistomas paviršius turi būti lygus. Jeigu paviršius nėra lygus, pirminiam išlyginamajam sluoksniui (storis 

nuo 5 iki 15 mm) naudokite baltą modeliavimo tinką. Modeliavimo tinkas tepamas ant plytų, akumuliacinių 

plokščių ar ant kito nuo dulkių nuvalyto paviršiaus kartu naudojant ir armavimo tinklelį. Pirminį modeliavimo 

tinko sluoksnį lyginti galima per 30 – 45 min. Jeigu pirmuoju sluoksniu modeliavimo tinku nepavyko išlyginti 

tinkuojamo paviršiaus, antras modeliavimo tinko sluoksnis gali būti tepamas ne anksčiau kaip po 90 min.  

Svarbu: Tepant lygų tinką ant modeliavimo tinku išlyginto paviršiaus, drėkinti paviršiaus nereikia.  

Po 1.5 val. išlyginamasis modeliavimo tinkas pradeda džiūti (šviesėti) ir tada ant jo galima tepti lygų tinką.  

 

Eiga. Sausas lygus tinkas supilamas į švarų indą ir maišomas su švariu kambario temperatūros vandeniu. 

Maišoma iki vientisos masės. Kuo ilgiau masė yra maišoma, tuo smulkesnės frakcijos mišinį pavyksta 

užmaišyti (maišyti ne trumpiau kaip 2 min.). Tinką geriausia maišyti elektriniu mikseriu – maišykle, nustačius 

lėčiausią greitį. Negalima naudoti šalto šulinio vandens.  

Šviežiai užmaišytą lygų tinkavimo mišinį glaistyklės pagalba tolygiai užtepame 2 – 4 mm  sluoksniu ant 

glaistomo paviršiaus. Priklausomai nuo glaistomo paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės patalpoje 

glaistymas turėtų užtrukti nuo 15 iki 40 min. Po nuglaistymo, drėgna kempinėle papildomai dar galima 

„užgeležinti“ nuglaistytą paviršių. 

Svarbu: Glaistyti tą pačią vietą galima 1 – 2 kartus. Jeigu nepavyko išgauti norimo rezultato, sekantis 

glaistymas galimas ne anksčiau kaip po 15 min. Nuglaistytą paviršių būtina apsaugoti nuo pernelyg greito 

džiūvimo (skersvėjo ar tiesioginių saulės spindulių).  

 

Sukietėjusio mišinio dar kartą skiesti ir naudoti nebegalima.  

Tinkas laikomas sausai, sandarioje pakuotėje.  

Dėl baltos tinko spalvos, norint išgauti baltą fasado spalvą nuglaistytą paviršių nebūtina papildomai dažyti 

balta spalva.  

Krosnis, židinys, kaminas ar kiti šildomi elementai pradedami kūrenti tik sausai išdžiūvus tinkui.  

 

Tinkas, glaistas ir balti dažai – trys viename! 

Prekės kodas: WLF-5100 
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