
SILER - 3 

CEMENTO IR POLIMERŲ PAGRINDU PAGAMINTAS 
POLIMERINIS APDAILOS TINKAS 
Pagrindiniai tinko tonai yra pilkas ir baltas. Užsakius pagal spalvų paletę 
ruošiamas mineraliniais pigmentais tonuotas tinkas UNINAKS. 
Tonuoto tinko spalva yra parodyta ant maišo. 
 
NB! Tonuotas mišinys gaminamas tik pagal užsakymą. 
NAUDOJIMAS 

 Tinkas yra skirtas dengti paviršių purkštuvu. 
 Dengdami paviršių rankomis naudokitės metaline mentele. 
 Tinka vidaus ir lauko darbams atlikti. Tinka naudoti sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose. 

PAGRINDAS 
 Pagrindas gali būti betoninis, lengvojo betono, anksčiau tinkuoti ir kiti atsparūs drėgmei ir 

glaistymui tinkami paviršiai. 
 „Siler-3“ yra purškiamas tinkas, kurį galima sėkmingai naudoti UniTherm šildymo sistemoms 

tinkuoti. 
 Pagrindas turi būti švarus, pakankamai kietas, nuo jo turi būti pašalintos dulkės. Sukibimą su 

paviršiumi blogina atsilupę dažai, riebalai, dulkės ir pan., todėl drėgmei neatsparias 
medžiagas reikia pašalinti. 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
 Į maišymo indą įpilkite 17–22 % švaraus drungno vandens 
 (4,25−5,5 litrus 25 kg maišui). 
 Įberkite reikiamą miltelių kiekį. 
 Gerai maišykite, kol masė taps vientisa. 
 Išmaišę palaukite keletą minučių ir dar kartą lengvai pamaišykite. 
 Paruoštą tinkavimo mišinį galima naudoti iki 4 valandų. 

TINKAVIMAS 
 Labai sausus porėtus paviršius patariama sudrėkinti. 
 Silpnus paviršius reikia apdoroti GILIAI ĮSIGERIANČIA GRUNTAVIMO PRIEMONE 

(NAKKEDISPERSIOON) Uninaks. 
 Prieš naudodamiesi purkštuvu uždenkite duris, langus ir kitus paviršius, ant kurių neturi patekti 

tinko. 
 Naudokite tinkamo galingumo purkštuvą su tam skirtu antgaliu. 
 Prieš dengdami matomą paviršių išbandykite tinką ant nematomoje vietoje esančio paviršiaus. 
 Geriausių rezultatų pasieksite, jei padengsite paviršių 2 sluoksniais. 
 Pirmasis sluoksnis turi džiūti bent parą, tada galima dengti antrąjį sluoksnį. 
 Tinkuodami rankomis naudokitės plienine mentele. 
 Normalus vieno dengiamo sluoksnio storis yra 4−8 mm, glaistant dalimis − iki 1 cm. 

KIETĖJIMAS 
 Glaisto kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, aplinkos drėgmės ir temperatūros. 
 Prieš dengiant kitą sluoksnį ankstesnysis turi džiūti bent parą. 
 Jei aplinka labai sausa, patariama sieną sudrėkinti prieš tinkuojant ir praėjus 2−3 dienoms po 

tinkavimo. 
 Sukietėjusius paviršius lengva dažyti mineraliniams paviršiams tinkamais dažais. 

APRIBOJIMAI 
 Tinkuojant ir praėjus parai po tinkavimo paviršiaus, tinko ir aplinkos temperatūra turi būti 

aukštesnė nei +5 0C. 
 Šviežiai nutinkuotą paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 Gaminyje yra cemento. Reaguojant su vandeniu susidaro šarminė reakcija. Gali dirginti odą. 

Patekus į akis skalaukite jas dideliu kiekiu vandens. Išsamesnės informacijos rasite gaminio 
saugos duomenų lape. 

GLAISTO SĄNAUDOS 
 1 m2 padengti 5 mm storio sluoksniu reikia 6−7 kg miltelių. 

LAIKYMAS 

 Miltelius laikykite originalioje pakuotėje sausoje patalpoje. Tinka naudoti 1 metus. 


