
LUBIKROHV  

KALKINIS TINKAS 

renovaciniams darbams 
 
Vidaus ir lauko darbams 
Šviesiai pilkas tinko mišinys iš statybinių kalkių ir smėlio. Savo savybėmis jis 
panašus į tradicinius kalkių skiedinius, kurie Estijoje naudojami jau šimtus 
metų ir kuriais sumūryta ir nutinkuota dauguma senųjų skalūninių ir plytinių 
sienų. 
 
NAUDOJAMAS 

 Sienų iš mineralinių statybinių medžiagų lyginimui ir tinkavimui. 

 Skalūninių, dolomitinių ir plytinių sienų mūrijimui ir tinkavimui. 

 Bet kokių senų sumūrytų ir tinkuotų paviršių renovavimui. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS 

 Pagrindą patartina pirmiausiai nuvalyti. Pašalinti dulkes, dažus, pikį ir pan. 
 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Reikalingą miltelių kiekį įberti į maišymo indą. 

 Įpilti vandens, kurio kiekis sudarytų 16-22% mišinio svorio (4-5,5 litrus 25 kg maišui) 

 Rankiniu būdu arba mechaniškai maišyti, kol mišinys visiškai sudrėgs. 

 Leisti mišiniui šiek tiek pastovėti ir išmaišyti dar kartą. 

 Paruoštą mišinį galima naudoti 8 valandas. 
 
KALKINIO TINKO NAUDOJIMAS 

 Tinkuojant ar mūrijant sienas kalkiniu tinku, naudojami klasikiniai tinkavimo ir 
mūrijimo metodai. 

 Lyginant tinkuoto paviršiaus nelygumus ir remontuojant mūrą, galima naudoti 
“pirštinės” metodą, leidžiantį išsaugoti senovinę sienų ir mūro išvaizdą. 

 Normalus tinko storis tinkuojant visą paviršių - 5-15 mm, o lyginant nelygumus - iki 30 
mm. 
 
KIETĖJIMAS 

 Kalkinio tinko kietėjimo laikas priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus drėgnumo ir 
absorbcinių savybių, oro drėgnumo, pagrindo ir oro temperatūros. Tinko kietėjimą 
gali pagreitinti arba sulėtinti daug veiksnių, tokių kaip vėjas, saulė, lietus ir pan. 

 Prieš tepant eilinį lyginamąjį sluoksnį, apatiniam sluoksniui reikia leisti išdžiūti. 
 
APRIBOJIMAI 

 Tinkuojant kalkiniu tinku, pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė už nulį. 

 Staigus atšalimas gali sugadinti galutinai dar nesukietėjusius paviršius. 

 Kalkinis tinkas šiek tiek dirgina. Patekus tinkui į akis arba ant gleivinės, nedelsiant jį 
nuplauti dideliu kiekiu šilto vandens. 
 
LAIKYMAS 

 Mišinio miltelius laikyti maišuose sausoje patalpoje. 

 Mišinio miltelių laikymo terminas 1 metai. 
 
SUVARTOJIMAS 

 Tinkuojant ištisai, 1 m2 sienos vidutiniškai suvartojama 10 kg kalkinio tinko. 
 


