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Produkto aprašymas 

Nereikalaujantis papildomo glaistymo gipsinis tinkas skirtas lyginti patalpų sienas ir lubas. 

Pakuotė ir saugojimas 

VOLMA SLOY pakuojamas į popierinius 30 kg maišus. Maišai su sausu mišiniu saugomi sausose patalpose 

sandėliuojant juos ant medinių padėklų. Garantinis laikymo nepažeistoje firminėje pakuotėje terminas – 

12 mėnesių. 

Naudojimo sritis 

Produktas skirtas išlyginti sienoms ir luboms šildomose patalpose prieš tapetų, plytelių klijavimą, 

apdailos ir dekoratyvinių dangų įrengimą. Tinka šiems pagrindams: Betonas, plytos, cemento ir kalkių 

tinkas, gipso blokai ir plokštės, dujų betonas ir putbetonis, gipso plokštės. VOLMA SLOY Naudojama 

vidinėse patalpose esant normaliam drėgnumui ir temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. 

Pagrindinės savybės ir privalumai 

- Lengvas gipsinis tinkas  

- Skirtas vidiniams darbams 

- Užtepant rankiniu būdu 

- Mineralų pagrindas 

- Nereikalingas glaistymas 

Paviršiaus paruošimas 

Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkės, purvas, alyvos dėmės ir atsiskyrusios 

dalelės. Metalinius elementus būtina apdoroti priemone nuo korozijos. Siekdami išvengti nelygaus 

tirpalo sukibimo būtinai apdorokite visus tinkuotus paviršius papildomu gruntu, pasirinkdami jį pagal 

paviršiaus rūšį. Po padengimo leiskite gruntui išdžiūti. Pagrindo temperatūra turi būti +5 °C arba 

aukštesnė. 

Tirpalo ruošimas 

1 kg sauso mišinio tirpinamas 0,55–0,65 l vandens. Į švarią plastikinę talpą, pripildytą švaraus kambario 

temperatūros vandens, supilkite sauso mišinio ir maišykite iki vientisos masės profesionaliu maišytuvu 

arba grąžtu su antgaliu. Palikite tirpalą 2–3 minutėms. Dar kartą išmaišykite. 

Dengimas 

Per 20 minučių padenkite paviršių paruoštu mišiniu suformuodami 5–60 mm storio sluoksnį. Tinko mišinį 

išlyginkite ant paviršiaus, naudodami H formos liniuotę. Kai tinko mišinys pradės sukibti (maždaug po 

45–60 minučių po padengimo), išlyginkite paviršių plačiu trapecijos formos glaistytuvu, pašalinkite 



mišinio perteklių ir užpildykite visus nelygumus. Norėdami išlyginti galimus nelygumus ir trapecijos 

formos glaistytuvo paliktas žymes kruopščiai užtrinkite tinką trintuve su kempine, gausiai suvilgyta 

vandeniu. Kai pasirodys matinis paviršius, išlyginkite tinką plačiu metaliniu glaistytuvu. Norėdami 

suformuoti itin blizgų paviršių per parą, bet ne anksčiau nei praėjus 3 valandoms po tirpalo paruošimo, 

gausiau sudrėkinkite tinką ir išlyginkite metaliniu lyginimo įrankiu ar glaistytuvu. Po tokio paviršiaus 

apdorojimo nereikalingas joks papildomas glaistymas. 

Techninės charakteristikos: 

Sauso mišinio sąnaudos esant 10 mm 

storiui  

7,5–8,5 kg 1 m2.  

Rekomenduojamas sluoksnio storis  5–30 mm  

Didžiausias sluoksnio storis  60 mm  

Visiško išdžiūvimo laikas esant 10 mm 

storiui  

5–7 paras  

Vandens sąnaudos  0,55–0,65 l/kg  

Pagrindo temperatūra  nuo +5 °C iki +30 °С  

Tirpalas tinkamas tepti  Ne anksčiau, nei po 20 min  

Atsparumas suspaudimui  Ne mažiau, nei 2,0 N/mm²  

Atsparumas lenkimui  Ne mažiau, nei 1,0 N/mm²  

Sukibimo su pagrindu tvirtumas  Ne mažiau, nei 0,1 N/mm²  
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Saugojimo laikas  12 mėnesių  
 

 

 


