
SAVIKROHV 

MOLINIS TINKAS 

Sausoms patalpoms 
 
Tinkavimo mišinys natūralaus molio pagrindu, su smėliu iki 2 mm grūdeliais ir sustiprinančiu 
pluoštu. 
Savo savybėmis panašus į jau kelis šimtmečius Estijoje naudojamą molinį tinką. Molinis tinkas 
gaminamas iš baltos, rausvos ir žalsvos spalvų molio. Žr. atitinkamą ženklą ant maišo. 
 
MOLINIO TINKO PASKIRTIS 

 Tinka įvairiems paviršiams iš mineralinių statybinių medžiagų tinkuoti. Taip pat galima lyginti ar tinkuoti 
sienas ir lubas iš medienos, nendrių ir kitų panašių medžiagų. 

 Tinka įvairiems seniems tinkuotiems paviršiams renovuoti. 
 
PAGRINDAS 

 Pagrindą rekomenduojama pirmiausia nuvalyti. Pašalinkite nuo jo dulkes, dažus, dervą ir kt. 

 Tinkuojant medieną, rekomenduojama naudoti tinkavimo paklotą iš medienos ar kitos medžiagos. 

 Jei pagrindas nestabilus, būtina naudoti metalinį tinklelį. 
 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Į maišymo indą įpilkite vandens. Įpilkite reikiamą kiekį mišinio miltelių. 

 Maišykite maišytuvu, kol visa masė bus visiškai šlapia. 

 Pilant papildomai vandens, paruošiama darbui tinkamo klampumo masė. 

 Palikite mišinį truputį pastovėti ir išmaišykite dar kartą. 

 Paruoštą molinį tinką reikia sunaudoti per kelias dienas. 
 
MOLINIO TINKO NAUDOJIMAS 

 Molinį tinką ant sienos galima tepti mentele. Didelius paviršius tinkuokite purkštuvu. 

 Lyginimui naudokite metalinį, plastikinį arba medinį tryniklį. 

 Išlygintą paviršių galima apdoroti toliau, suteikiant jam pageidaujamą tekstūrą ar formą. 

 Molinis tinkas kietėja džiūdamas, todėl sienos negalima padengti iš karto storu (daugiau kaip 10 mm) 
sluoksniu. Storas sluoksnis išdžiūsta netolygiai, tinkuotame paviršiuje gali atsirasti plyšių. Kiekvienas kitas 
sluoksnis turi būti truputį plonesnis. Be to, ankstesnis sluoksnis turi būti visiškai išdžiūvęs. Moliniu tinku 
padengtą paviršių galima atšviežinti ir pataisyti sudrėkinant išdžiūvusį tinką. 
 
DŽIŪVIMAS 

 Džiūvimo greitis priklauso nuo patalpos drėgnio ir oro temperatūros. 

 Spartinant džiūvimą orapūtėmis, lempomis ar kitais panašiais įrenginiais, tinkuotame paviršiuje gali atsirasti 
plyšių. Išdžiūvusį paviršių rekomenduojama dažyti arba apsaugoti nuo apdulkėjimo tik natūraliomis 
priemonėmis, kurios netrukdo tinkuotam paviršiui toliau „gyventi“. 

 Svarbu, kad moliniu tinku nutinkuotas paviršius galėtų „kvėpuoti“ ir akumuliuoti drėgmę. 
 
APRIBOJIMAI     

 Moliniame tinke nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. 

 Apdorojant nereikia naudoti apsaugos priemonių. 

 Saugokite akis nuo mechaninio pažeidimo. 

 Dirbant su moliniu tinku, pagrindo ir oro temperatūra turi būti teigiama. 

 Molinio tinko nerekomenduojama naudoti šlapiose ar itin drėgnose patalpose. 

 Ant molinio tinko patekęs vanduo jį suminkština. Sušlapę paviršiai turi vėl išdžiūti. 
 
LAIKYMAS 

 Molinis tinkas pakuojamas į 20 arba 25 kg maišus. 

 Mišinį maišuose laikyti sausoje patalpoje. 

 Mišinio laikymo terminas neribojamas. 
 
TINKAVIMO SĄNAUDŲ NORMA 

 Ištisai nutinkuoti 1 cm storio sluoksniu 1 m2 sienos paviršiaus vidutiniškai sunaudojama 20 kg molinio tinko 
miltelių. 


