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SILIKATINIS TINKAS IŠORĖS PAVIRŠIAMS 

Dekoratyvinė ir apsauginė plonasluoksnė apdaila, skirta naudoti pastatų išorėje. 

PANAUDOJIMAS: 
Dekoratyvinė ir apsauginė plonasluoksnė apdaila, skirta naudoti pastatų išorėje. Sudaro tvirtą ir elastingą 
išorinį sluoksnį, ypatingai atsparų mikrobiologiniam užkratui (dumbliai, grybeliai, samanos, kerpės), 
pasižymintį puikiu vandens garų pralaidumu ir atsparumu atmosferos poveikiams. Naudojamas taikant 
besiūlią išorės sienų apšiltinimo technologiją pagal MAJSTERPOL sistemą, taip pat ant lygaus ir atitinkamai 
paruošto mineralinio paviršiaus (pvz. betonas, cementiniai ir cementiniai-kalkiniai tinkai). 

PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Paviršius turi būti nešantis, lygus ir sausas, nesuskilinėjęs, nuvalytas nuo sukibimą mažinančių medžiagų 
(tokių kaip: dulkės, riebalai, bitumas), taip pat paviršiaus neturi veikti agresyvi biologinė ir cheminė aplinka. 
Prieš uždedami silikatinį tinką kiekvieną paviršių būtina gruntuoti preparatu MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY 
SILIKATOWY. Taip gruntuotas pagrindas – prieš tinkavimą – turi džiūti ne mažiau kaip 24 val. 

GAMINIO PARUOŠIMAS: 

Prieš pat naudojimą visą maišelio turinį išmaišyti lėtaeigiu plakikliu/maišikliu su taurelės formos antgaliais, 
kol susidarys vientisa masė. Toliau maišyti nerekomenduojama, kad į masę nepatektų per daug oro. 
Pakuotėje yra gatavas produktas, į kurį nereikia dėti jokių priedų. 

DĖMĖSIO: Leidžiama praskiesti tinką nedideliu kiekiu švaraus vandens, maksimaliai 2 proc. pakuotės 
tūrio, tačiau kiekvienos pakuotės mišinio kiekį, kuris bus naudojamas vieno elemento apdailai, būtina 
praskiesti tokiu pačiu vandens kiekiu, kad visas tinkas būtų spalviškai vienodas. 

NAUDOJIMO BŪDAS: 
Paruoštą tinko masę tepti ant pagrindo tolygiu sluoksniu naudojant nerūdijančio plieno mentelę. Tada ta 
pačia mentele nuimti tinko perteklių iki tokio sluoksnio storio, kuris atitinka masėje esančių grūdelių storį. 
Norima struktūra išgaunama užtrinant uždėtą tinką plokščia plastikine mentele. Tinkas užtrinamas išilginiais 
judesiais (vertikaliai arba horizontaliai) šiek tiek prispaudžiant mentelę, vienodai visame pagrindo plote. 
 
REKOMENDACIJOS: 
 Tinkuojant ir džiūstant tinkui oras turi būti nelietingas, temperatūra lauke nuo +10oC iki +25oC, oro 
drėgmė ne daugiau kaip 60 proc. 
 Tinkuoti rekomenduojama pagrindus, kurių neveikia tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, pagrindo 
temperatūra turėtų būti +10oC iki +25oC. 
 Kol nutinkuotas paviršius visiškai išdžius reikia jį saugoti nuo kritulių, žemesnės nei +10oC temperatūros 
ir nuo saulės. 
 Atliekant tinkavimo darbus patartina pastolius pridengti specialiu tinklu, taip sumažinant neigiamą išorės 
veiksnių poveikį. 
 Norėdami pasiekti optimalų estetinį rezultatą patartina kloti tos pačios partijos tinką. Skirtingų partijų 
produktus galima naudoti prieš tai juos kruopščiai sumaišant. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS: 
 Naudojimo temperatūra: nuo +10oC iki +25oC 
 Pagrindo temperatūra: nuo +10oC iki +25oC 
 Oro drėgmė: ne didesnė nei 60% 
 Tūrio tankis: apie 1,6 g/cm3 
 Spalvos pagal MAJSTERPOL spalvų paletę 
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IŠEIGA: 
Baranek granulių storis 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 

Išeiga kg/m
2
 2,3-2,7 2,8-3,2 3,3-3,7 3,8-4,2 

 
Norint tiksliau sužinoti produkto išeigą patartina išbandyti jį ant norimo pagrindo. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS: 
Gaminys turi alkalinių medžiagų, būtina saugoti akis ir odą. Patekus į akis nedelsiant gausiai praplauti su 
vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Naudoti apsaugines pirštines. Nepilti produkto į kanalizaciją. 
 
SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS: 
Tinką sandėliuoti sandariame ir nepažeistame įpakavime, +5oC iki +25oC temperatūroje. Saugoti nuo aukštų 
ir žemų temperatūrų. Naudojimo terminas yra 12 mėnesių nuo datos, nurodytos ant pakuotės. Produktą 
laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 
SUDĖTIS: 
MAJSTERTYNK silikatinis KORNIK yra plastinės konsistencijos masė, pagaminta stireno akrilo dispersijos ir 
kalio vandens stiklo pagrindu, sudėtyje yra modifikuojančių priedų, marmuro smėlio, pigmentų ir biocidų 
(R52/53 – kenksmingai veikia vandens organizmus. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus). 
 
NORMOS: 
 Techninis sertifikatas ITB Nr. AT-15-6917/2006 
 Higienos sertifikatas PZH Nr. HK/B/1700/01/2005 
 Sertifikatas ZKP Nr. 17/07-ZKP-044-01 
 Atitikties deklaracija 1T CE/2010 
 Atitikties deklaracija CE – MajsterTynk silikatinis Kornik 
 Šalies atitikties deklaracija Nr. 1/2007 
 PN-EN 1062-1:2005 / Dažai ir lakai, lako gaminiai ir padengimo sistemos, naudojamos išorėje ant mūro ir 
betono 
 PN-EN 15824 / Reikalavimai tinkams, naudojamiems išorėje ir viduje, pagamintiems organinių junginių 
pagrindu 
 
Gaminys yra dalis gamos produktų, skirtų pastatų išorinių sienų apšiltinimui pagal sistemą MAJSTER-POL. 


