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„SAKRET“ KLIJUOJAMIEJI TRAFARETAI 

Vidaus ir išorės apdailos darbams 

 

Darbų atlikimo technologija dekoratyviniu tinku tinkuojant ant 

klijuojamųjų plytų, smiltainio ir riedulių ornamento trafaretų 
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„SAKRET“ klijuojamieji trafaretai 

Pastaraisiais metais pasaulyje ir Latvijoje atliktais tyrimais nustatyta, kad žmonės vėl siekia išbandytų vertybių 

ir vidaus bei išorės interjerui pageidauja naudoti mūro ornamentus. Trafaretai yra tinkama priemonė siekiant 

patobulinti pastatų dizaino mūro ornamentus bei fasadų išorės sienų apdailą. 

Mūro ornamentus galima patogiai formuoti naudojantis paruošto naudoti tinko „SAKRET“ pranašumais.  

 
 
 
 
 
 
TRAFARETO RŪŠIS 

 

Plytų ornamentas 

Matmenys – 103,5 x 88 cm 

Pakuotė – 50 vnt. 

 

 

 

Riedulių ornamentas 

Matmenys – 103,5x89,5 cm 

Pakuotė – 50 vnt. 

 

 

Smiltainio ornamentas 

Matmenys – 98,2 x 68,2 cm 

Pakuotė – 50 vnt.  

 

APIBŪDINIMAS 

 3 skirtingi dizainai 

 Tinkamas interjero ir eksterjero apdailai 

 Klijuojamieji 

PRANAŠUMAI 

 Patogus naudojimas 

 Mažesnė konstrukcijas veikianti apkrova, palyginti su 

natūraliomis apdailos medžiagomis 

 Įvairesnės interjero dizaino galimybės 

 Neribotos faktūros, spalvų versijos 

 Ypač tinkama renovacijos darbams 
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DARBŲ ATLIKIMO TECHNOLOGIJA 

Pagrindo paruošimas 

 

 

 

 

Trafaretus leidžiama klijuoti ant šių pagrindų: 

 Kalkių cemento tinko, pvz., „SAKRET CLP plus“, „SAKRET MAP-MFF“ / ilgiau kaip po 28 dienų džiuvimo 
Drėgmė < 4 proc., kuris po išdžiūvimo gruntuojamas gruntu prieš dekoratyvinj tinką „Sakret PG“; 

 Armavimo sluoksnio, įskaitant šilumos izoliacijos sistemas, įrengtas iš šilumos izoliacinės medžiagos – į 
armavimo skiedinį „Skaret BAK“ „įplukdant“  stiklo pluošto tinklelį SSA-1363 160 g/m2, kuriam išdžiūvus 
(apytikriai po 4-5 dienų), jis gruntuojamas potinkiniu gruntu „Sakret PG“; 

 Gipso plaušo plokščių, sumontuotų pagal gamintojo nurodymus. Gipso plaušo plokštės, iš anksto 
gruntuojamos koncentratu „SAKRET UG“ (jis atskiestas vandeniu santykiu 1:4). Išdžiūvus „Sakret UG“ 
gruntui (apytikriai po 12 valandų) jos yra gruntuojamos gruntu prieš dekoratyvinį tinką „SAKRET PG“; 

 Skiedrų plokščių ir medienos plaušo plokščių, kurios iš anksto yra gruntuojamos universaliuoju gruntu, 
t. y. koncentratu „SAKRET UG“, ir kurios išdžiūvus „Sakret UG“ gruntui (apytikriai po 12 valandų) yra 
gruntuojamos gruntu prieš dekoratyvinį tinką „SAKRET PG“; 

 Dažų dangų (tik vidaus apdailos darbams) – patvarių, užtikrinančių stiprią sukibimo jėgą, gruntuotų 
gruntu prieš dekoratyvinį tinką „SAKRET PG“; 

 Betono ir gelžbetonio konstrukcijų, kurios iš anksto yra gruntuojamos universaliuoju gruntu, t. y. 
koncentratu „SAKRET UG“ (jis skiedžiamas vandeniu santykiu 1 : 5) ir kurios išdžiūvus „SAKRET UG“ 
gruntui (apytikriai po 12 valandų) po to yra gruntuojamos gruntu prieš dekoratyvinį tinką „SAKRET PG“. 

 Nelygūs ir pažeisti pagrindo paviršiai išlyginami ir atnaujinami naudojant „SAKRET“ tinką „CLP Plus“, 
„MAP-MFF“, „PM-SUPER“ arba glaistą „Sakret LH“ (tik vidaus apdailos darbams), „Sakret CC“, „Sakret 
LCC. 

 Betono paviršiai lyginami ar ištrupos užpildomos greitai kietėjančiu betono gaminiu „SAKRET RS“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARBU! Siekiant užtikrinti, kad apdailos darbai, naudojant klijuojamuosius trafaretus, būtų 

atliekami kvalifikuotai, pagrindo paviršius turi būti lygus, sausai, atsparus apkrovai, nuvalytas nuo 

dulkių, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. 

SVARBU! Prieš klijuojant trafaretus rekomenduojame gruntą prieš dekoratyvinį 

tinką „SAKRETG PG“ tonuoti atitinkamu atspaliu, pasirenkamu pagal „SAKRET 

Color Design“ spalvų paletę. Dekoratyvinės apdailos medžiagų spalvą 

rekomenduojame rinktis pagal „SAKRET Design“ spalvų paletę arba rinkoje 

prieinamas fasadų spalvų paletes. Siūlomi įvairiausi atspalvai, kad galėtumėte 

pasirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkantj. 

Būtinoji įranga –dekoratyvinio tinko purkštuvas ar tinkuotojo trintuvė arba glaistyklė, pirštinės, 

respiratoriai, apsauginiai drabužiai, guminis volelis, gulsčiukas, lipnioji juosta, popieriaus peilis. 
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DARBŲ ATLIKIMO TECHNOLOGIJA 

Paruoškite pagrindą laikydamiesi šių sąlygų: 

1. Paviršių gruntuokite „SAKRET PG“ arba 

nudažykite „Sakret FM“, „Sakret FC“ ar 

„Sakret SKF“ (skirti išorės darbams) ir 

„SAKRET 7“, „SAKRET 12“ arba „SAKRET 

20 (skirti vidaus darbams). 

 

  

2. Ant pagrindo pasižymėkite klijavimo vietas, nuo trafareto nulupkite apsauginę juostą ir klijuojamąja pusę 

nukreipę į pagrindą ypač tiksliai priklijuokite prie jo. Paspauskite ir išlyginkite guminiu voleliu arba gumine 

glaistymo mentele; lygumą patikrinkite gulsčiuku.. 

   
3 Tinko glaistymas: 

3.1. Purškimo metodas – jeigu tinkas ant paviršiaus yra purškiamas, ypač 

svarbu pasirinkti atitinkamą purkštuvo antgalio skersmenį ir darbinį 

agregato spaudimą, kad būtų užtikrinamas tolygus paskleidimas; 

dekoratyvinei trafaretų apdailai rekomenduojame naudoti paruoštą 

naudoti, vienokio ar kitokio atspalvio, apdailinį „Sakret“ tinką – akrilo 

tinką „SAKRET AP/B“, silikoin-silikatinj tinką „SAKRET SMS/B“ ir silikonin 

tinką „SAKRET SIP/B“ (grūdelių dydis 1 mm, 1,5 mm ir 2 mm, kuriuo 

trafaretas padengiamas naudojant atitinkamus mechaninius įrenginius 

– dažymo agregatus arba purkštuvus).  

3.2. Dekoratyvinė trafareto apdaila atliekama naudojant plieninę trintuvę arba glaistyklę – tolygiai 

paskleidžiant silikonin-silikatin tinką „SAKRET SMS/B“ (grūdelių dydis 0,5 mm, 1 mm), kol uždengiamas 

visas trafareto paviršius. Plienine glaistykle paviršius išlyginamas dar prieš jam išdžiūstant. 
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SVARBU! Tinką glaistant rankomis, jis neturi būti tekstūruojamas (pertrinamas) ir tinkas skleidžiamas 
horizontaliąja kryptimi. 

 

 

Rekomendacijos:  

 Jeigu trafaretas naudojamas atliekant išorės darbus, priklijavus trafaretą pasirūpinkite, kad jis būtų 

apsaugotas nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir vėjo, nes šie veiksniai gali neigimai paveikti 

trafareto savybes. 

 Siekiant užtikrinti, kad trafaretas būtų visiškai priklijuotas ir kad nebūtų ištepti jo šonai, prie trafareto 

šonų krašto priklijuokite 40–100 mm pločio lipnią juostą arba apsauginę plėvelę.  

 Leidžiamasis tinko grūdelių dydis – 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm. 

  

SVARBU! 

 Trafaretus klijuokite tik prie tų paviršių, kuriuos numatoma tinkuoti dekoratyviniu tinku!!! 

 TRAFARETUS pakartotinai naudoti draudžiama. 

 Trafaretus draudžiama lankstyti ir vynioti, tai gali neigiamai paveikti trafaretų savybes. 

 Atliekant darbus lauko oro temperatūra turi būti nuo +5 C iki +25 C 

 Trafaretai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje ir neišimti iš pakuotės. 

  

4. Nuimti trafaretą galima pasibaigus tinko pirminio sukibimo etapui. 

Trafaretai turi būti nuimami atsargiai, stengiantis nesugadinti tinko 

sluoksnio.   

 

 
SVARBU! – Trafaretus klijuokite tik prie tų paviršių, kuriuos numatoma tinkuoti dekoratyviu tinku! 

                     Prieš uždedant trafaretą rekomenduojama įrengti bandomąją dangą! 
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RUOŠIANT PAGRINDĄ NAUDOJAMOS „SAKRET“ MEDŽIAGOS 

Pagrindo paruošimas – ruošiant paviršius rekomenduojame naudoti šiuos „Sakret“ produktus: nelygių ir pažeistų pagrindų 

išlyginimui ir atnaujinimui naudokite „Sakret“ tinką: 

 

 

PG – Gruntas prieš dekoratyvinį tinką 

 Apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš 
dedant dekoratyvinį tinką. 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Paruoštas naudojimui. 

 Sutvirtina paviršių, sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą, pagerina sukibimą. 

 Laidus vandens garams. 

 Baltos spalvos. Gali būti tonuojamas. 
Techniniai duomenys: 
Tankis, g/cm³ - 1.40 – 1.46 
pH-

 
9 

Išeiga: ~ 250 g/m2. 

 UG – Universalus gruntas (koncentratas) 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Sutvirtina paviršių, sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą, pagerina sukibimą. 

 Sumažina oro burbuliukų atsiradimo galimybę savaime išsilyginančiuose skiediniuose. 

 Laidus vandens garams.  
Techniniai duomenys 
Išeiga: 50-300 ml/m2 (priklauso nuo paviršiaus). 
Tankis, g/cm³ - 1.00-1.05 
pH – 9-10 

  CLP Plus – Cementis kalkinis tinkas (mašininis tinkas) 
 Cementinis-kalkinis. 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Tinka drėgnoms patalpoms. 

 Mašininiam ir rankiniam naudojimui. 

 Baltos arba pilkos spalvos. 

 Stiprumo klasė CS II (EN 998-1). 
Techniniai duomenys: 
 Grūdelių dydis – iki 1mm; 
Išeiga: 18 l iš 25 kg sauso mišinio, 30 l iš 40 kg sauso mišinio. 
Sąnaudos: ~ 15 kg/m2 esant 10 mm sluoksniui. 
Džiūvimo laikas: ~ 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų. 

 PM Super – Cementinis-kalkinis 

 Visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų. 

 Sienų ir lubų tinkavimui. 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Rankiniam ir mašininiam naudojimui. 

 Tinka drėgnoms patalpoms. 

 Plastiškas dirbant. 
Techniniai duomenys: 
Stiprumo klasė M5 (EN 998-2), CSIII (EN 998-1). 
Išeiga: 16 l iš 25 kg sauso mišinio, 30 l iš 40 kg sauso mišinio. 
Sąnaudos: ~ 16 kg/m2 esant 10 mm sluoksniui. 
Džiūvimo laikas: ~ 1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų. 
Grūdelių dydis – iki 1mm 
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 MAP-MFF –Vieglais mašīnapmetums ar šķiedru 
Īpašības un priekšrocības 
Piemērots sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās (saskaņā ar standartu EN 998-1 javas 
klase CS II) 
Āra darbiem un iekšdarbiem 
Lietojams tikai uz minerālajām virsmām 
Iespējama strukturēšana 
Izmantojams kā siltumizolējošs slānis uz minerālajām pamatnēm un stabiliem veciem apmetumiem 
Ar vieglajām pildvielām 
Tiek iestrādāts ar rokām vai mehāniski 
Grauda lielums – līdz 1 mm 
Patēriņš –aptuveni 10kg/m2, ja slāņa biezums ir 10 mm  

 LH – Universalus glaistas 

 Mineraliniams pagrindams (tinkui, betonui), gipso-kartono plokštėms, medžio drožlių 
ir medžio plaušo plokštėms glaistyti. 

 Vidaus darbams. 

 Glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksnio storiu. 

 Paruoštas naudojimui. 

 Su dolomito užpildu. 

 Baltos spalvos. 
Techniniai duomenys: 

Sąnaudos: ~ 1,7 kg/m2, tepant 1 mm storiu. 
Vieno sluoksnio storis: iki 4 mm. 
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti: per 48 val. 
Grūdelių dydis – iki 0,25 mm 
Darbo ir pagrindo temperatūra: ne mažiau +10°C, santykinis oro drėgnumas ne daugiau 

80%. 

 CC – Mineralinis glaistas fasadams 

 Cementinis. 

 Mineraliniams pagrindams (tinkui, betonui). 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Sienoms ir luboms. 

 Lengvai tepamas ir šlifuojamas. 
 Baltos spalvos. 
Techniniai duomenys: 

Sąnaudos: ~ 1,4 kg/m2, tepant 1 mm storiu. 
Vieno sluoksnio storis: iki 3 mm. 

 LCC – Lengvas mineralinis glaistas fasadams 

 Cementinis su lengvais užpildais. 

 Mineraliniams pagrindams (tinkui, betonui). 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Sienoms ir luboms. 

 Lengvai tepamas ir šlifuojamas, atsparus trūkinėjimui. 

 Baltos spalvos. 

 Gali būti su grūdeliais iki 0.5 mm arba iki 1 mm. 

 Gali būti naudojamas architektūrinių elementų (karnizų ir pan.) formavimui. 
Techniniai duomenys: 

Išeiga: ~ 0,9 l skiedinio iš vieno kg sauso produkto. 
Vieno sluoksnio storis: iki 50 mm! 
Grūdelių dydis iki 0,5 mm arba iki 1,0 mm 
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„SAKRET“ APDAILOS MEDŽIAGAS 

 

 SMS - Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas B (samanėlė) arba L (lietutis) 
- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų 

mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. 
- Vidaus ir išorės darbams. 
- Rankiniam arba mašininiam (samanėlė) tinkavimui. 
- Paruoštas naudojimui 
- Labai geras vandens garų pralaidumas. 
- Pasižymi vandens ir purvo atstūmimo savybe. 
- Baltos spalvos. Tonuojamas (tonus rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 
Techniniai duomenys: 

Sąnaudos (SMS/B): ~ 1,8 kg/m2 kai grūdeliai 1,0 mm, ~ 2,3 kg/m2 kai grūdeliai 1,5 mm, ~ 3,0 
kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm. 
Sąnaudos (MSL): ~ 2,5kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm, ~ 3,2 kg/m2 kai grūdeliai 3,0 mm. 

 SIP - Silikoninis dekoratyvinis tinkas B (samanėlė) arba L (lietutis) 
- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų 

mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. 
- Vidaus ir išorės darbams. 
- Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui. 
- Paruoštas naudojimui. 
- Labai geras vandens garų pralaidumas. 
- Pasižymi vandens ir purvo atstūmimo savybe. 
- Baltos spalvos. Tonuojamas (tonus rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 
Techniniai duomenys: 
Sąnaudos (SIP/B): ~ 1,8 kg/m2 kai grūdeliai 1,0 mm, ~ 2,3 kg/m2 kai grūdeliai 1,5 mm, ~ 3,0 
kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm. 
Sąnaudos (SIP/L): ~ 3,0 kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm, ~ 3,2 kg/m2 kai grūdeliai 3,0 mm. 

 AP – Akrilinis dekoratyvinis tinkas B (samanėlė) arba L (lietutis) 
- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų 

mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. 
- Vidaus ir išorės darbams. 
- Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui. 
- Paruoštas naudojimui. 
- Laidus vandens garams. 
- Baltos spalvos. Tonuojamas (tonus rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 

Techniniai duomenys: 
Sąnaudos (AP/B): ~ 1,8 kg/m2 kai grūdeliai 1,0 mm, ~ 2,3 kg/m2 kai grūdeliai 1,5 mm, ~ 3,0 
kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm. 
Sąnaudos (AP/L): ~ 2,0 kg/m2 kai grūdeliai 2,0 mm, ~ 3,0 kg/m2 kai grūdeliai 3,0 mm. 
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SAKRET DAŽAI 

Išorės darbų dažai 

 

 FM – Visiškai matiniai akriliniai dažai fasadams 
 

 Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui. 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Gerai sukimba su paviršiumi. 

 Paruošti naudojimui. 

 Baltos spalvos. Tonuojami (spalvas rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 
Techniniai duomenys: 
Išeiga: 1 l/4-8 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 12 val. (nurodoma vienam sluoksniui). 
Vandens įgeriamumas (EN1602-3): w 0,1-0,5 kg/m² per val. (2 klasė). 
Ekvivalentinis oro sluoksnio storis (ISO7783-2): sd <0,14 m (1 klasė). 
Blizgesys - Visiškai matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1,35-1,50 g/cm³ 

 SKF - Silikoniniai dažai fasadams 

 Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui. 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Labai geras vandens garų pralaidumas. 

 Labai geras paviršiaus dengiamumas. 

 Pasižymi vandens ir purvo atstūmimo savybėmis. 

 Paruošti naudojimui. 
 Baltos spalvos. Tonuojami (spalvas rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 

Techniniai duomenys: 
Išeiga: 1 l/4-8 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 12 val. (nustatyta esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui). 
Vandens įgeriamumas (EN1602-3): w <0,1 kg/m² per val. (3 klasė). 
Ekvivalentinis oro sluoksnio storis (ISO7783-2): sd <0,14 m (1 klasė). 
Blizgesys – matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1.30 – 1.50 

 FC – Matiniai akriliniai dažai cokoliams 

 Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas 
vandeniui (pvz. cokoliams). 

 Vidaus ir išorės darbams. 

 Gerai sukimba su paviršiumi. 

 Suformuoja vandenį atstumiančią dangą. 

 Paruošti naudojimui. 

 Baltos spalvos. Tonuojami (spalvas rekomenduojame rinktis pagal SAKRET Design paletę). 

 Netinka stogų dažymui! 
Techniniai duomenys 
Išeiga: 1 l/4-8 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 2-4 val. 
Vandens įgeriamumas (EN1602-3): w <0,1 kg/m² per val. (3 klasė). 
Ekvivalentinis oro sluoksnio storis (ISO7783-2): sd 0,14-1,4 m (2 klasė). 
Blizgesys – Matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1.20 – 1.40 
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SAKRET vidaus darbų dažai 

 

 Sakret 7 – Matiniai akriliniai dažai vidaus darbams 
 

 Mineralinių, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo, tapetų ir pan. paviršių dažymui. 

 Sausų patalpų sienoms ir luboms. 

 Dažytą paviršių galima plauti. 

 Paruošti naudojimui. 

 Baltos spalvos. Tonuojami. 
Techniniai duomenys: 
Išeiga: 1 l/8-10 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 3 val. (nurodoma vienam sluoksniui). 
Blizgesys - Matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1.20 – 1.40  

 

Sakret 12 – Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams 
 

 Mineralinių, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo, tapetų ir pan. paviršių dažymui. 

 Sausų patalpų sienoms ir luboms. 

 Dažytą paviršių galima plauti. 

 Paruošti naudojimui. 

 Baltos spalvos. Tonuojami. 
Techniniai duomenys: 
Išeiga: 1 l/7-8 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 3 val. (nurodoma vienam sluoksniui). 
Blizgesys - Pusiau matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1.30 – 1.35 

 

Sakret 20 – Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams 

 Mineralinių, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo, tapetų ir pan. paviršių dažymui. 

 Sausų patalpų sienoms ir luboms. 

 Dažytą paviršių galima plauti. Dažai skirti patalpoms, kuriose galimas dažnas dažyto 
paviršiaus plovimas, kaip virtuvės, vaikų kambariai ir pan. Dažus galima naudoti mokyklų, 
ligoninių ir kitoms visuomeninėms patalpoms. 

 Paruošti naudojimui. 

 Baltos spalvos. Tonuojami. 
Techniniai duomenys: 
Išeiga: 1 l/7-8 m2 (nurodoma vienam sluoksniui, priklauso nuo pagrindo įgėrimo ir reljefo). 
Džiūvimo laikas: 3 val. (nurodoma vienam sluoksniui). 
Blizgesys – pusiau matiniai 
Tankis, g/cm³ - 1.25-1.30 

 


