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Dekoratyvinis tinkas malto granito ir dispersinio rišiklio pagrindu cokoliams, sienoms ir kitiems pastato elementams. 

Atitinkantis standarto EN 15824 reikalavimus. 
 

Paskirtis: • Dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių medžiagų formavimui, suteikiant jam 

spalvą ir struktūrą. 

• Vidaus ir išorės darbams. 

• Rankiniam darbui. 
 

Tinkamumas: • Visiems tradiciniams statybinių medžiagų paviršiams. 

• Cokolių dekoravimui.  

• Kolonų, koridorių, laiptinių, sienų ir kitų pastato elementų dekoravimui. 
 

Ypatybės: • Paruoštas naudojimui. 

• Dviejų frakcijų: smulkesnės (GAP-1) ir stambesnės (GAP-3). 

• Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją, iš keturių pagrindinių tonų 

(A1..A4; D1...D4) ir aštuonių galimų kombinacijų (C1..C8; E1...E8). 

• Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti. 

• Atsparus atmosferos poveikiui. 

• Atsparus purvui ir lengvai valomas paviršius. 

• Atsparus mikroorganizmo atsiradimui. 

• Atsparus mechaniniam poveikiui. 

• Sudėtyje nėra tirpiklių. 
 

Sudėtis: • Vandeninė polimerinė dispersija. 

• Maltas natūralus granitas. 

• Technologiniai priedai. 
 

  GAP-1 GAP-3 

Maksimalus akmenukų dydis 0,6-1,2  mm 1,0-3,0 mm 

Spalvos kodai 

D1-4-pagrindiniai tonai  

E1-8-galimos 

kombinacijos 

A1-4-pagrindiniai tonai  

C1-8-galimos 

kombinacijos 

Vandens absorbcija (EN 1062-3) 
W1 (aukšta) 

W = 0,55 kg/m2·h0,5) 

W2 (vidutinė) 

W = 0,28 kg/m2·h0,5) 

Vandens garų laidumas (EN 7783-2) 
V1 (aukšta) 

Sd ≥ 0,10 m) 

V2 (vidutinė) 

Sd ≥ 0,25 m) 

Degumo klasė B-s1,d0 B-s1,d0 

Adhezija (EN 1542) ≥ 0,3 MPa 

pH 6,5-7,5 

Tankis  1,85±0,05 g/cm³ 

Sausas likutis ~72 % 

Džiūvimo laikas (prie 23°C ir 65% 

santykinio oro drėgnumo) 
24-48 val. 

Eksploatavimo temperatūra Nuo -25°C iki +50 °C 

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +10°C iki +25 °C 
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Spalva: 

      

 
 

CE ženklinimas: 

 
1327-CPR-1227 

 
1327-CPR-1248 

SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 

“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, 

Latvija 

SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 

“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, 

Latvija 

17 

 LVS EN 15824:2009 

Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-1 

organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės 

darbams 

18 

 LVS EN 15824:2009 

Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-3 

organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės 

darbams 

Degumo euroklasė – B-s1,d0 

Adhezija - ≥ 0,3 MPa 

Vandens absorbcija, kg/m2 per 24 h – W1 

Vandens garų laidumas - V1 

Degumo euroklasė – B-s1,d0 

Adhezija - ≥ 0,3 MPa 

Vandens absorbcija, kg/m2 per 24 h – W2 

Vandens garų laidumas – V2 
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Pagrindo 

paruošimas: 

• Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas. Pagrindo drėgnumas turi būti 

≤ 2%. 

• Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų 

likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus. 

• Jeigu ketinama naudoti baltos spalvos mozaikinį tinką (GAP D(2) arba GAP A(2) arba 

specialiai parinką derinį, kuriame yra daug balto marmuro grūdelių, ruošiant pagrindą 

rekomenduojame naudoti medžiagas iš balto cemento SAKRET CLP + White arba 

SAKRET KAM, kurios užtikrins geresnį tono tolygumą. Esant skirtingiems pagrindams, 

gali atsirasti, spalvos skirtumas. 

• Tinka ant stabilių mineralinių pagrindų - betono ir cementinio tinko (tinko stiprumo klasės 

CS II, CS III ir CS IV). 

• Dedant ant gipso kartono plokščių ar gipsinių pagrindų, reikia papildomai gruntuoti 

SAKRET UG (praskiestu vandeniu santykiu 1: 5) arba SAKRET BG gruntu. 

• Paviršiaus nelygumams išlyginti naudoti SAKRET tinkus, glaistus ar remontinius 

mišinius.  

• Prieš tepant SAKRET GAP, pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG. Renkantis 

tamsesnius tinko tonus, rekomenduojame atitinkamai tonuoti ir gruntą. 

• Fasadų, apšiltintų akmens vata, apdailai rekomenduojame naudoti tik 1 mm SAKRET 

GAP 
 

Darbas: • Tinkas paruoštas naudojimui. 

• Prieš darbą būtina gerai permaišyti naudojant 600 aps./min  maišytuvą. 

• Ant pagrindo tepti metaline glaistykle, laikant ją kampu ir formuojant sluoksnio storį lygų 

didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar prieš jam pradėjus 

džiūti. 

• Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu! 

• Liečiant paviršius yra sausas po 24 valandų, esant +20 °C temperatūrai ir 65% 

santykiniam oro drėgnumui. Pilnai išdžiūna po 2 - 3 dienų. Tinkas džiūsta fiziškai 

garindamas vandenį ir formuodamas dispersinę plėvelę, todėl esant žemesnei 

temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja! 
 

Papildomi 

nurodymai darbui: 

• Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +10°C iki +25°C, o 

santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. 

• Tinko NESKIESTI vandeniu  ir nemaišyti su kitomis medžiagomis. 

• Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų!  

• Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui! 

• Tinko nenaudoti ant paviršių ir konstrukcijų, kurių horizontali ir vertikali hidroizoliacija 

yra pažeista arba kuriuos nuolat ar ilgai veikia vanduo (pvz. iš lietvamzdžio tekančio 

vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.). 

• Iš pagrindo išeinanti drėgmė gali sugadinti tinką. 

• Ant pagrindo kuriame išėjusios druskos, apdailai nerekomenduojame naudoti SAKRET 

GAP be detalesnės jų atsiradimo priežasties analizės ir specialaus pagrindo paruošimo. 

• Nerekomenduojama ant vienos plokštumos tepti skirtingų gamybos partijų produkto (žr. 

lipduką ant pakuotės), nes dėl natūralaus užpildo nevienalytiškumo galimas nedidelis tono 

skirtumas. 

• Renkantis vienspalvį tinką reikia nepamiršti, kad natūraliame granite gali būti ir kitokios 

spalvos intarpų. 
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Papildomi 

nurodymai darbui: 

• Tinko atspalviai, rodomi kataloge arba monitoriaus ekrane (SAKRET pagrindiniame 

puslapyje), gali skirtis nuo faktinio produkto atspalvio.  

• Visa paviršiaus plokštuma turi būti padengta vienu metu, kad išvengti produkto sluoksnių 

persidengimo. Sluoksnio storis turi būti vienodas visoje plokštumoje. 

•  Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito 

džiūvimo, kas gali sukelti vizualinius ir mechaninius tinko pažeidimus. 

• Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą. 
 

Sąnaudos: • GAP-1 apie 3,5-4,0 kg/m2  • GAP-3 apie 6,8-7,0 kg/m2  
 

Įprastinis 

įpakavimas: 

• 14 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 

 

Sandėliavimas: • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn. 

• Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. 

• Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto 

naudoti nebegalima! 
 

Utilizavimas: • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 
 

Saugos informacija: • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant 

pakuotės. 
 

Saugos ženklinimas: • Pavojingumo frazės: 

Nėra. 

• Atsargumo frazės: 

      P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

      P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
 

Papildomi 

nurodymai: 

• Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 

50±5% santykiniam oro drėgnumui. 

• Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD). 
 

Produktas Įpakavimas 1 Įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

GAP 14 kg 33 vnt. / pad. 4751006562691 
 

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai 

produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant 

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją. 


