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GRUNTO SAVYBĖS: 
▪ lengviau tinkuoti nugruntuotą paviršių dėl grunte esančių 
kvarco miltelių 
▪ sustiprina pagrindą 
▪ gruntas sumažina pagrindo dulkėtumą ir suvienodina jo 
įgeriamumą 
▪ apsaugo gruntuotą paviršių nuo  
kenksmingo drėgmės poveikio 
▪ gruntas apsaugo nuo nešvarumų patekimo iš pagrindo 
į tinką ir sumažina dėmių atsiradimo galimybę 
▪ apriboja pagrindo spalvos prasiskverbimą iš pagrindo  
į nutinkuotą paviršių 
▪ gruntas yra BOLIX apšiltinimo sistemų EPS putų 
polistireno bei mineralinės vatos plokštėmis dalis 

 
GRUNTO PASKIRTIS:  
„BOLIX OP“ yra tinko gruntas sienų pagrindui padengti, prieš jį 
tinkuojant:  
- mineraliniu „BOLIX MP“ tinku (netaikoma „BOLIX MP KA 15M“ 
tinkui); 
- akriliniais „BOLIX“ ar „BOLIX Complex“ tinkais; 
- apdailos „BOLIX TM“, „BOLIX DECO“, „BOLIX TR“ tinkais, 
dengiant jais esamus ir naujų pastatų išorinių sienų paviršius, o 
taip pat tinkuojant vidaus patalpų sienas. 
 
Pagrindai, kuriuos galima gruntuoti: 
- sutvirtinantis ETICS išorės sienų apšiltinimo putų polistirenu ir 
mineraline vata sistemų sluoksnis, 
- mineraliniai pagrindai: betonas, cementiniai ir cemento-kalkių 
tinkai. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti 
suformuotas laikantis esamos BOLIX instrukcijos Nr. IB/ 01/2001 
reikalavimų. 
Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, 
nuvalytas nuo dulkių, riebalų, purvo, bitumo, samanų bei kitų 
sukibimą mažinančių medžiagų. Poringi, ypač dujų silikato 
blokelių, paviršiai turi būti nugruntuoti „BOLIX N“ preparatu. 
Nedideli pagrindo nelygumai glaistomi klijais, naudojamais stiklo 
pluošto tinklo įmirkymui, pvz., „BOLIX U“, o betoniniai paviršiai 
išlyginami cementiniu „BOLIX SPN“ glaistu. Didesni paviršių 
nelygumai ir įdubimai išlyginami „BOLIX W“ glaistu. 
 
GRUNTO PARUOŠIMAS:  
Kibire esantis gruntas jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo 
panaudojimą, visą kibire esantį mišinį kruopščiai išmaišykite. 
Jokių kitų priedų dėti nereikia. 
 
GRUNTO PANAUDOJIMAS: 

Paviršius vieną kartą tolygiai nutepkite ilgaplaukiu teptuku arba 
voleliu. Paviršių tinkuokite tik gruntui išdžiūvus. 
 
PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT SU GRUNTU: 
  Netinkuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, 

o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens 
prasiskverbimo. 

  Prieš pradėdami tinkuoti, visus aplink esančius daiktus, tačiau 
neskirtus tinkavimui, uždenkite ir apsaugokite nuo aptaškymo 
tinku. Atkreipkite ypatingą dėmesį į stiklo, skardos bei 
medienos gaminių apsaugą, nes gruntui išdžiūvus, pašalinti jo 
bus neįmanoma.. 

  Paviršius, šviežiai padengtus cementiniais ir cementiniais-
kalkiniais tinkais „brandinkite“ mažiausiai 28 dienas. 

  Pažymėkite gruntuotiną paviršių, įvertindami oro sąlygas, 
pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes. 

  Prieš gruntavimą, gerai su pagrindu sukibusius mineralinėmis 
medžiagomis padengtus paviršius, nušveiskite grubiu švitriniu 
popieriumi;. 

  Sutvirtinantį sluoksnį gruntuokite tik išdžiūvus sutvirtinančio 
sluoksnio suformavimo klijams. 

  Paviršius gruntuokite panašios spalvos į tinką gruntu. 
  Gruntuojant ar mišiniui džiūstant, paviršių saugokite nuo 

tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. 
Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą;. 

  Žema aplinkos temperatūra, didelė oro drėgmė ir maža jo 
cirkuliacija prailgina grunto džiūvimo bei jo brendimo laiką. 

  Baigę gruntavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu 
vandeniu, turėdami omenyje, kad gruntui išdžiūvus, mišinio 
likučius pašalinti bus žymiai sunkiau. 

  Neišnaudoto grunto kibirą sandariai uždarykite ir kuo greičiau 
sunaudokite jame esantį mišinį. 
 

SAUGUMO PRIEMONĖS: 
Saugokite akis ir odą nuo grunto poveikio. Preparatui patekus į 
akis, nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu, o prireikus, 
kreipkitės į gydytoją.  
 
BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS: 
  Ilgaplaukis teptukas arba volelis. 
 
TECHNINIAI GRUNTO DUOMENYS: 
Žemiau pateikti techniniai grunto duomenys įvertinti esant +23 
(±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant 
oro sąlygoms, gali keistis ir grunto parametrai.  
 

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, gruntą tepant ir jam 
džiūstant:  
nuo +5 °C iki +25 °C 

Santykinė oro drėgmė, gruntą tepant ir jam džiūstant:  
iki 80 % 
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Tankis: 
apie 1,42 ±10 % g/cm3  

Grunto spalva: 
balta arba atitinkanti BOLIX SPEKTRUM 300+ spalvyno 
atspalvius 

Blizgumas: 
matinis 

Grunto džiūvimo laikas: 
mažiausiai 4 val. 
Lakiųjų organinių dalelių (VOC) kiekis: 
VOC riba (kat.: A/g/FW) - 30 g/l (2010m.)  
Grunte yra daugiausia 15 g/l VOC 
Pakuotė: 
5 kg, 10 kg ir 20 kg kibirai 

Pakuočių kiekis ant padėklo ir bendras jų svoris: 
5kg: 80 / apie 400 kg 
10kg: 44 / apie 440 kg 
25kg: 24 / apie 600 kg 

Grunto tinkamumo laikas: 
12 mėnesių nuo etiketėje nurodyto pagaminimo laiko 

 
ORIENTACINIS GRUNTO SUVARTOJIMAS: 
Apie 0,25 ÷ 0,40 kg/m2. 
Grunto sąnaudas lemia pagrindo lygumas, akytumas ir jo 
šiurkštumas. Norėdami tiksliai nustatyti grunto sąnaudas 
konkrečiu atveju, padenkite bandomąjį paviršiaus plotą. 
 
LAIKYMAS:  
Gruntas laikomas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, kai 
aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C, saugomas nuo 
perkaitimo bei šalčio, turi būti nepasiekiamas vaikams. 
 
GRUNTO SUDĖTIS: 
Vandeninė polimerų dispersija, mineraliniai užpildai, kvarco 
milteliai, ir modifikuojantys priedai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo 
panaudojimo būdui. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa 
pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo 
technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir 
tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis 
statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko 
panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ 
klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų 
ankstesniųjų duomenų galiojimą. 

 


