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Produkto aprašymas 

Gipsinis tinkas skirtas sienoms ir luboms lyginti užtepant mašininiu būdu 

Pakuotė ir saugojimas 

VOLMA-GIPS-AKTIV 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 sukurti vidinį vienasluoksnį gipsinį tinką naudojant tinkavimo įrenginį bei užtikrinti 

paviršių blizgesį neatliekant papildomo glaistymo prieš dengiant paviršius dekoratyvine danga (dažais, 

dekoratyviniais mišiniais, tapetais ir pan.). Naudojamas patalpų viduje esant normaliam santykiniam 

drėgnumui ir temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. Tinka šiems pagrindams: Betonas, plytos, kalkių 

cemento tinkas, gipso plokštės ir blokai, autoklavinis ir putų betonas, gipso kartono lakštai, gipso pluošto 

lakštai. 

Pagrindinės savybės ir privalumai 

- Lengvas gipsinis tinkas  

- Skirtas vidiniams darbams 

- Užtepant mašininiu būdu 

- Mineralų pagrindas 

- Sluoksnio storis iki 60 mm 

Paviršiaus paruošimas 

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

Metalinius elementus būtina apdoroti priemone nuo korozijos. Labai įgeriantys paviršiai gruntuojami 

giluminiu gruntu 2–3 kartus. Betono paviršiai gruntuojami gruntu, kuris suteikia šiurkštumo. 

Tirpalo paruošimas 

Siurblį ruoškite darbui, vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis. Prijunkite vandens ir elektros 

energijos šaltinius. Įberkite sausą VOLMA - GIPS-AKTIV mišinį į tinkavimo mašinos bunkerį. Prijunkite 

vandens ir elektros energijos šaltinius. Darbo vietoje turi būti lengva judėti su tirpalo pistoletu. Tirpalo 

pistoletas turi būti be perlenkimų ir kilpų, trukdančių tinko tirpalui tekėti. Žarnos ilgis turi būti 

pakankamas, jis neturi būti įtemptas. 

Tirpalo tepimas mašininiu būdu 



Tirpalas purškiamas pasisukus šonu į apdorojamą paviršių. Viena ranka paimkite tirpalo pistoletą, o kita 

ranka – žarną apie 50 cm atstumu nuo pistoleto pagrindo. Atsukite oro čiaupą ir palaukite 10–30 

sekundžių, kol pasirodys tirpalas. Iš pradžių užpildykite gilias angas ir įdubas, po to užpurkškite tirpalo 

ant kampų linijų (siena–lubos, siena–siena, siena–grindys). Po to tirpalas purškiamas ant tinkuojamo 

paviršiaus laikantis toliau pateiktų taisyklių: 

- tinko tirpalas purškiamas ant sienos paviršiaus iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią, tai yra pradėti 

reikia nuo viršutinio kairiojo kampo;  

- tinko tirpalas purškiamas ant lubų paviršiaus pradedant nuo priešpriešinės pusės pagal langus, iš kairės 

į dešinę;  

- tirpalo pistoletą reikia laikyti statmenai apdorojamam paviršiui apie 30 cm atstumu nuo jo iki tūtos;  

- tirpalas purškiamas apie 70 cm ilgio juostomis. Kiekviena ankstesnė juosta uždengiama kita 5–10 cm;  

- užbaigę tirpalo purškimą užsukite tirpalo pistoleto oro čiaupą; - suspauskite užpurkštą tirpalą 

pritaikydami „h“ taisyklės reikalavimus. Patikrinkite paviršiaus nukrypimą nuo horizontalės ir vertikalės, 

naudodami gulsčiuką, raištį arba šabloną;  

- paimkite tirpalo pistoletą, atsukite oro čiaupą ir purkškite papildomą tirpalo sluoksnį ten, kur trūksta.  

Dėmesio! Antrąjį sluoksnį galima purkšti, jeigu po ankstesnio sluoksnio purškimo pradžios praėjo ne 

daugiau kaip 30 minučių, kitaip antrąjį sluoksnį reikia purkšti sukietėjus ir visiškai išdžiūvus pirmajam. 

Tirpalas žarnose ir maišytuvuose gali likti nejudančioje būsenoje ne ilgiau kaip 15 minučių. Baigę darbą, 

siurblį ir žarnas išplaukite vandeniu. 

Kai tinko sluoksnis pradės stingti (90–120 minučių po purškimo), išlyginkite paviršių trapecijos formos 

tiesikliu, laikydami jį statmenai pagrindui, nupjaudami perteklius ir užpildydami įdubas. 

Norint paruošti paviršių dažymui, praėjus 30–40 minučių po perteklių nupjovimo, užtrinkite tinką 

trintuve su kempine, gausiai suvilgyta vandeniu. Kai pasirodys matinis paviršius, išlyginkite tinką plačiu 

metaliniu glaistytuvu. 

Per parą, bet ne anksčiau nei praėjus 4 valandoms po tirpalo paruošimo, gausiau sudrėkinkite tinką ir 

išlyginkite metaliniu glaistytuvu. Po tokio paviršiaus apdorojimo nereikalingas joks papildomas 

glaistymas. 

DŽIŪVIMAS 

Džiūvimo laikas priklauso nuo tinko sluoksnio storio, patalpų temperatūros ir drėgnumo ir vidutiniškai 

sudaro 5–7 paras. Norint užtikrinti greitesnį tinko džiūvimą, rekomenduojama užtikrinti tinkamą patalpų 

vėdinimą. 

Techninės charakteristikos: 

Sauso mišinio sąnaudos esant 10 mm 

storiui  
7,5–8,5 kg 1 m2.  

Visiško išdžiūvimo laikas  5–7 paras  

Vandens išeiga 1 kg sausojo mišinio  0,55–0,65 l  

Rekomenduojamas sluoksnio storis  5–30 mm  

Didžiausias sluoksnio storis  60 mm  

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



Tirpalas tinkamas tepti  Ne anksčiau, nei po 50 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  
 

 

 


