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TINKO SAVYBĖS: 
• 340 pavyzdžių 
• tinkas labai atsparus: 

o mechaniniams pažeidimams, 
o saulės ultravioletinių spindulių poveikiui (tinke yra 

šiuos spindulius sugeriančių medžiagų). 
• tinkas labiau atsparus atmosferos reiškinių poveikiui 
• paviršiai ilgai išlieka švarūs 
• tinkas yra BOLIX apšiltinimo sistemų EPS polistireno 
plokštėmis dalis 
 
TINKO PASKIRTIS:  
„BOLIX TM“ plonasluoksnis mozaikinis akrilo mišinys skirtas 
rankiniam dekoratyviam atnaujinamų bei konservuojamų namų 
ar naujai suformuotų išorinių pastatų sienų tinkavimui, o taip pat 
tinka darbui vidaus patalpose. Tinke yra kruopščiai parinktų 
spalvotų grūdelių rinkinys, suteikiantis nutinkuotam paviršiui 
patrauklų ir išvaizdų pobūdį. 
 
Tinkuojamo pagrindo rūšys: 

- ETICS išorinių pastatų sienų apšiltinimo putų polistirenu 
sistemos,  

- mineraliniai betono, cementinių ir cemento-kalkių tinkų 
pagrindai, 

- gipso kartono plokštės. 
 
Tinkas ypatingai rekomenduojamas cokoliams, architektūriniams 
elementams arba sienų apvadams apipavidalinti. 
 
Yra dvi tinko atmainos: 

Pavadinimas  Grupė   Grūdelių dydis 

BOLIX TM  A  apie 1,0 mm 

BOLIX TM  B  apie 1,5 mm 

 
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. Silpni ir atspurę tinkai, o taip pat 
seniai dažyti sluoksniai turi būti pašalinti. Akyti, 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. Prieš 
pradedant darbus su mozaikiniu „BOLIX TM“ tinku, pagrindas turi 
būti nugruntuotas panašios į tinką spalvos „BOLIX OP“ mišiniu. 
Gruntuoti nebūtina, jeigu pagrindas dengiamas „BOLIX KD“ 
klijais. 

TINKO PARUOŠIMAS:  
Kibire esantis tinko mišinys jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo 
panaudojimą, visą kibire esantį mišinį kruopščiai išmaišykite 
elektrine lėtaeige maišykle su mentėmis arba sraigtu iki vientisos 
masės. Ilgiau maišyti nerekomenduojama, kad tinkas nepradėtų 
džiūti. 
Dėmesio! Vasarą tinką galima atskiesti švariu vandeniu - iki 150 
ml vandens/15 kg tinko, atsižvelgiant į tai, kad kiekvieną 
tinkavimui skirtuose kibiruose esantį mišinį reikia atskiesti tokiu 
pačiu kiekiu vandens. Be vandens daugiau nieko pridėti nereikia.  
 
TINKO PANAUDOJIMAS: 
Tinką tepkite tolygiai nerūdijančiojo plieno glaistykle mišinyje 
esančių grūdelių storio sluoksniu. Tinko perteklių nubraukite 
trumpa nerūdijančiojo plieno glaistykle, tuo pat metu išlygindami 
tinkuojamo paviršiaus sluoksnį. Tinkuojamą paviršių lyginkite 
vienu mostu, kol bus gautas lygus ir vientisas sluoksnis, 
neužmiršdami nuolat valyti glaistyklę. Užtepto tinko netrinkite. 
 
PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS TINKUOJANT: 
  Nerekomenduojama tamsiomis spalvomis tinkuoti didelių, 

saulės apšviečiamų fasadų paviršių dėl galimo jų perkaitimo.  
  Netinkuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, 

o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens 
prasiskverbimo; 

 Dėl dekoratyvumo ir gaminio uždėjimo technikos BOLIX TM 
nerekomenduojama naudoti ant didelių architektūrinių paviršių 
(pvz., visos pastatų sienos). 

  „BOLIX TM“ tinkas skirtas rankinei paviršių apdailai, todėl 
nerekomenduojama juo tinkuoti didelius paviršiaus plotus - 
ištisas namų sienas. 

  Prieš pradėdami tinkuoti, uždenkite visus tinkavimui neskirtus 
daiktus ir apsaugokite juos nuo aptaškymo tinku.  

  Naujai cementiniais bei cemento-kalkių tinkais padengti 
paviršiai turi „bręsti“ mažiausiai 28 dienas. 

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

  Visą numatytą plotą tinkuokite vienu užsimojimu, neleisdami 
tinkui išdžiūti. Naudokitės tik vienos partijos mišiniu. 

  Tinkuojant ar tinkui džiūstant, paviršių saugokite nuo 
tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. 
Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą. 

  Žema aplinkos temperatūra, didelė drėgmė ir maža oro 
cirkuliacija prailgina tinko džiūvimo laiką. 

  Baigę tinkavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu 
vandeniu, atsižvelgdami į tai, kad tinkui išdžiūvus, jo likučius 
pašalinti bus žymiai sunkiau. 

  Prieš patalpas atiduodami naudotis, jas gerai išvėdinkite, kad 
neliktų pašalino kvapo. 

  Neišnaudotą tinko mišinį sandariai uždarykite ir kuo greičiau 
sunaudokite. 
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ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Saugokite akis ir odą nuo tinko poveikio. Mišiniui patekus į akis, 
nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu, o prireikus, 
kreipkitės į gydytoją.  
 
BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS: 
  Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklė su mentėmis arba 

sraigtu 
  Nerūdijančiojo plieno mentė 
  Nerūdijančiojo plieno glaistyklė 
  Kibiras ir mūrijimo mentė 
  Lipni popieriaus juosta, nutinkuotam plotui atskirti nuo 

nenutinkuoto ir tinkuojamiems plotams sujungti 
 
TECHNINIAI TINKO DUOMENYS: 
Žemiau pateikti techniniai tinko duomenys, įvertinti esant +23 
(±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant 
oro sąlygoms, gali keistis ir tinko parametrai.  

Aplinkos ir pagrindo temperatūra tinkuojant ir tinkui 
džiūstant:  
nuo +5 °C iki +25 °C 

Santykinė oro drėgmė tinkuojant ir tinkui džiūstant:  
iki 80 % 

Tūrinis tinko tankis:  
apie 1,70 g/dm3  

Šilumos laidumo koeficientas λ: 
apie 0,5 W/(m*K) 

Tinko difuzinio slėgio koeficientas µ: 
≤ 250 

Vandens garų pralaidumo koeficientas, remiantis standarto 
PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais: 
V2 kategorija 

Tinko vandens įgeriamumas, remiantis standarto  
PN-EN 1062-3 reikalavimais: 
W2 kategorija 

Spalvos iš dviejų spalvynų:  
mozaikinių tinkų „BOLIX TM“ spalvynas (300 pavyzdžių),  
mozaikinių tinkų spalvynas (40 pavyzdžių) 

Tinko džiūvimo laikas: 
mažiausiai 24 val. 

Pakuotės: 
15 kg ir 30 kg kibirai 

Kibirų kiekis ant padėklo ir grynasis jų svoris: 
15 kg kibirai: 44/apie 660 kg 
30 kg kibirai: 24/apie 720 kg 

Tinko tinkamumo laikas: 
12 mėnesių nuo ant kibiro nurodyto pagaminimo laiko  

 
 

ORIENTACINĖS TINKO SĄNAUDOS: 
Tinko pavadinimas Grupė Grūdelių dydis Sąnaudos 
BOLIX TM A apie 1,0 mm 2,0 ÷ 3,0 kg/m2 
BOLIX TM B apie 1,5 mm 3,0 ÷ 4,0 kg/m2 
 

Tinko 
pavadinimas  

Grupė Grūdelių 
dydis  

Sąnaudos 

BOLIX TM A apie 1,0 mm 2,0-3,0 kg/m2 

BOLIX TM B apie 1,5 mm 3,0-4,0 kg/m2 

 
Norėdami tiksliai nustatyti tinko sąnaudas konkrečiu atveju, 
nutinkuokite bandomąjį paviršiaus plotą. 
 
LAIKYMAS:  
Tinkas laikomas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, kai 
aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C, saugomas nuo 
perkaitimo bei šalčio, o taip pat turi būti nepasiekiamas vaikams. 
 
TINKO SUDĖTIS: 
Akrilo rišiklis, skaldos grūdeliai, o taip pat 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. 

 


