
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralinis tinkas 
“raižyta” faktūra 2,5 mm ir 3,5 mm grūdeliai 
 
Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje. 

 

 

 

CT 35 

 
 

 itin laidus garams (kvėpuojantis) 

 labai patvarus ir atsparus atmosferos poveikiui  

 natūraliai atsparus grybeliams, dumbliams ir pelėsiams  

 hidrofobiškas 

 gaminamas baltos spalvos arba versija dažymui  
 

 Tinkas „Ceresit CT 35“ naudojamas atliekant plonasluoksnį 
tinkavimą ant betono pagrindų, tradicinių tinkų, gipso 
pagrindų ir gipso kartono, gipso pluošto plokščių ir pan. 
Tinką CT35 patariama rinktis fasadui tinkuoti naudojant 
sudėtinę šiltinimo sistemą „Ceresit Cerethrem Wool“ pastatų 
išorės sienoms šiltinti, panaudojant polistireno plokštes arba 
fasadines plokštes iš mineralinės vatos. 
 

 
CT 35 gali būti dedamas ant lygių, laikančiųjų konstrukcijų, 
sausų ir švarių paviršių (be jokių medžiagų, mažinančių 
sukibimą, pavyzdžiui, riebalų, bitumo, dulkių): 
- betono, cemento ir cemento-kalkių tinkas (išlaikymas ne 
mažiau kaip 28 dienos, drėgmė ≤ 4 %), gruntuoti gruntu 
„Ceresit CT 16“. 
- Sluoksnis, sutvirtintas stiklo pluošto tinkleliu, pagamintas iš 
skiedinio „Ceresit CT 85“, ZU ar CT 190 (išlaikymas ne 
mažiau kaip 3 dienos), gruntuoti gruntu CT 16 arba CT 87 
(išlaikymas ne mažiau kaip 2 dienos), 
- gipso pagrindai (tik pastatų viduje), esant drėgnumui 
žemiau 1 %, pirma gruntuojama „Ceresit“ gruntu CT 17, o po 
to – gruntu CT 16, 
- gipso kartono, gipso plaušų plokštės (tik pastatų viduje), 
tvirtinamos pagal plokščių gamintojų rekomendacijas, visų 
pirma gruntuojama gruntu CT 17, o tada gruntu CT 16, 
- stiprūs dažų sluoksniai, gerai sukimbantys su pagrindu (tik 
pastatų viduje), gruntuotas CT 16 gruntu. 
Sugeriantys paviršiai turi būti padengti CT 17 gruntu, o po 
mažiausiai 2 valandų paviršių padengti gruntu CT 16.  
 

 
Visas pakuotės turinys supilamas į išmatuotą kiekį švaraus, 
šalto vandens ir sumaišoma, naudojant gręžtuvą su 
maišytuvu, iki vientisos masės, kol nelieka grūdelių. 
Tinku tolygiai padengiamas pagrindas iki grūdelio storio, 
naudojant plieninę mentelę, laikomą kampu. Po to plastikine 
mentele reikia suteikti sluoksniui reikiamą faktūrą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priklausomai nuo atliekamų judesių mentele krypties, galima 
išgauti apvalius, horizontalius arba vertikalius štrichus, 
susidarančius iš tinko grūdelių. 
Nešlakstyti tinko vandeniu! 
Visą paviršių dengti nedarant pertraukų, išlaikant vienodą 
konsistenciją (vienodas vandens kiekis maišant produktą iš 
kitų pakuočių). 
 

 
Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai pagrindo 
ir oro temperatūra yra nuo +5° iki +25°C. 
CT 35 mišinio sudėtyje esančiam cementui besijungiant su 
vandeniu įvyksta šarminė reakcija. Todėl darbo metu reikia 
saugoti odą bei akis. Tuo atveju, jeigu medžiaga pateko į 
akis, jas būtina gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto 
eksploatacinių savybių deklaracijoje. 

 

 
Nedėkite tinko ant labai saulės apšviestos sienos. Atliekant 
šiltinimo darbus, griežtai rekomenduojama naudoti pastolių 
apsaugą. Iki visiško išdžiūvimo (mažiausiai 24 val.), 
padengtą vietą reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių, lietaus ir stipraus vėjo.  

SAVYBĖS 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

Siekiant užtikrinti vienodą tinko struktūrą, reikia turėti 
pakankamai darbuotojų įvairiuose pastolių lygmenyse ir 
toliau darbinius paviršius padengti metodu „šlapias ant 
šlapio".  
Atsižvelgiant į tinko sudėtyje esančius natūralius 
mineralinius užpildus, dėl kurių gali susidaryti spalvų bei 
atspalvių skirtumus, reikia ant vieno paviršius ploto dėti to 
paties numerio tinką. 

 

 
Maišai po 25 kg 

 
 
Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais miši-
nys 
_____________________________________________________
Piltinis tankis:  
2,5 mm grūdeliai:                                               mažd. 1,4 kg/dm3  
3,5 mm grūdeliai:                                              mažd. 1,5  kg/dm3 
_____________________________________________________ 
Maišymo proporcijos:          apytiksliai 5,0 - 5,6 l vandens su 25 kg 
_____________________________________________________
Naudoti kai temperatūra:                                     nuo +5° iki +25°C  
_____________________________________________________
Sunaudojimo laikas:                                          iki 60 min. 
_____________________________________________________ 
Vandens įmirkis po 24 h:             < 0,5 kg/m2 pagal ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Stipris gniuždant:                            CS IV pagal PN-EN 998-1:2010 
_____________________________________________________ 
Tarpsluoksnio sukibimas po sendinimo:  
                                       ≥ 0,08 MPa pagal ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Sukibimas:                             0,25 N/mm2 –FP:B (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________
Vandens įgeriamumas:                                   W2 (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________ 
Vandens garų pralaidumas:               Sd ≤ 1,0 m pagal ETAG 004 
_____________________________________________________
Garų laidumo koeficientas:                        μ: ≤ 29 (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________
Šilumos laidumo koeficientas: λ10,dry: 0,54 W/mK (EN 998-
1:2010) 
_____________________________________________________
Smūginis atsparumas:                              III kategorija (ETAG 004) 
____________________________________________________ 
Degumas: 
- A1 tinkui CT 35 
-A2 – s1, d0  sistemose: 
Ceresit Ceretherm Wool Classic 
Ceresit Ceretherm Wool Premium 
Ceresit Ceretherm Universal MW 
B – s1, d0 w sistemose: 
Ceresit Ceretherm Popular 
Ceresit Ceretherm Classic 
Ceresit Ceretherm Express 
Ceresit Ceretherm Universal EPS 
Ceresit Ceretherm Universal XPS 
pagal EN 13501-1 
_____________________________________________________ 
Natūralaus radioaktyvumo vertinimas: atitinka ITB Instrukcijos Nr 
234/2003 reikalavimus, p.6.2.1- pagal 2007 m. sausio 2 d. Ministrų 
Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 punkto reikalavimus. 
_____________________________________________________
Atsparumas pelėsinių grybelių augimui: visiškas atsparumas 
_____________________________________________________
Orientacinis naudojimas: 
   2,5 mm grūdeliai             nuo 2,5 iki 3,0 kg/m2 
   3,5 mm grūdeliai             nuo 3,5 iki 4,0 kg/m2 
atsižvelgiant į pagrindo lygumą 
_____________________________________________________ 
SANDĖLIAVIMAS:   Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo 

datos, laikant gaminį ant padėklų 
sausomis sąlygomis originaliose, 
nepažeistose pakuotėse. 

_____________________________________________________ 
Gaminys turi šiuos dokumentus: 
– BBA sertifikatas Nr. 14/5142, 
– Irish Agrement Board Certyficate Nr. 09/0340, 
– Europos techninį liudijimą ETA sistemose: 

Sistema 
Ceresit 

Ceretherm 
Popular Classic Premium 

Wool 
Classic 

Wool 
Premium 

ETA 08/0309 09/0014 08/0308 09/0026 09/0037 

Sertifikatas 
1488-
CPR-

0382/Z 

1488-
CPD-

0104/W 

1488-
CPR-

0363/Z 

1488-
CPD-

0127/W 

1488-CPR-
0375/Z 

Atitikties 
deklaracija 

Ceresit 
Ceretherm 

00426/ 
28-01-
2015 

00420/ 
01-07-
2013 

00428/ 
06-08-
2014 

00424/ 
01-07-
2013 

00430/ 
17-11-2014 

 
 – Techniniai liudijimai sistemoms: 

Sistema 
Ceresit 

Ceretherm 
Popular Classic Express Reno 

Techninis 
liudijimas 

15-6894/ 
2013 + 
lisad 

15-4397/ 
2013 

15-7152/ 
2010 + 
lisad 

15-4077/ 
2009 + 
lisad 

Sertifikatas 
ITB-

0068/Z 
ITB-

0109/Z 
ITB-

0173/Z 
ITB-

0355/Z 

Eksploataci
nių savybių 
deklaracija 

00442/ 
15-04-
2014 

00440/ 
01-07-
2013 

00441/ 
27-03-
2015 

00444/ 
12-08-
2015 

 
Produktas atitinka EN 998-1:2010 standartą. Spalvotas tinko mišinys 
(CR) skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje. Eksploatacinių savybių 
deklaracija Nr. 00249 / 2013-07-01. 
 
 
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis darbo 
valandomis 
 

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų 
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir 
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) 
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais 
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, 
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. 
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C 
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro 
drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis 
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis. 

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto 
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms 
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir 
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės 
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, 
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį 
techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai 
netenka galios. 

 

 

 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 

 


