
STRIKOTHERM BGI ACRYLIC PLASTER 
 

Exterjero apsaugai nuo neigiamo atmosferos poveikio 
 

Techninių duomenų lapas 
 
Produkto pavadinimas:  
Strikotherm struktūrinis tinkas BGI (Strikotherm decorative plaster BGI).  
Sudėtis:  
Struktūrinis tinkas pagamintas akrylato pagrindu paviršiui suteikiantis vientisai grūdėtą paviršių.  
Savybės:  
Šis struktūrinis tinkas yra atsparus įbrėžimams ir smūgiams, padengtas paviršius kviepuoja ir išlieka elastingas. Paviršius yra taip pat atsparus 

neigiamam atmosferos poveikiui bei oro taršai, atlaiko didelias lūtis ir apsaugos nuo grybo atsiradimo ir augimo.  
Spalvos:  
Balta ir kitos spalvos tonuojamos pagal fasadinių spalvų paletę.   
Struktūrinis tinkas, kaip galutinis sluoksnis, naudojamas kartu su pasirinkta exterjero paviršiaus šiltinimo sistema.  
Taip pat šis dekoratyvinis tinkas gali būti naudojamas ant sauso, švaraus ir tvirto mineralinio paviršiaus, glaisto ir klijuotų gipskartono 
plokščių.  
Techniniai duomenys:  
• PH: ~ 8  

• Klampumas: 450 Pa.s.  
• Tankis: 1.8 gr/cm³   
Paviršiaus paruošimas:  
Dengiant ant Strikotherm lauko sienų šiltinimo sistemos: 
Sutvirtintas sluoksnis turi būti sausas ir paliktas sukietėti mažiausiai 48 valandoms prieš padengiant Strikotherm Voorstrijk BGI 
gruntu, nuspalvintu tokia pačia spalva kaip ir galutinis sluoksnis. 
Dengiant ant Strikocem/Strikolith gipsinės sistemos: 
Po glaistymo paviršiui visiškai išdžiūvus, nugruntuoti vienu sluoksniu Strikolith Diepgrond giluminiu gruntu, po gruntavimo palaukti 24 
valandas, po to padengti paviršių su Strikotherm Voorstrijk BGI gruntu, nuspalvintu tokia pačia spalva kaip ir galutinis sluoksnis ir palaukti 
24 valandas kol visiškai išdžius.  
Išeiga (sąnaudos):  
1.5 mm frakcija, ~ 2.0 kg / m² 
2.0 mm frakcija, ~ 3.0 kg / m² 
 

Pakuotė:  
17 kg plastikinis kibiras.  
Sandėliavimas:  
Galiojimo laikas yra 2 metai sandėliuojant produkciją vėsioje, sausoje vietoje, ne žemesnė negu 5 °C temperatūroje, saugoti nuo 
užšalimo!  
Saugumo duomenys:  
Rekomenduojama, kad dirbant su struktūriniais tinkais akys ir oda būtų apsaugota darbinėmis priemonėmis.Jeigu Strikotherm struktūrinio 
tinko pateko į akis, būtina plauti 15 min švariu vandeniu ir po to skubiai kreiptis į medikus. Daugiau informacijos rasite saugumo 
duomenų lapuose.  
Papildoma informacija:  
Skirtingos Strikotherm struktūrinio tinko BGI pakuotės tūri būti gerai išmaišytos prieš naudojimą, išmaišyti vienoje talpoje. Pastato paviršiai, kurie 

nebus dengiami Strikotherm struktūriniu tinku tūri būti butinai uždengti plėvele ir apklijuoti lipnia juostele, butinai po tinko uždėjimo plėvelę ir 

lipnią juostelę nuimti iškart. Papildomai pilti priedus į strūktūrinį tinką yra griežtai draudžiama. Negalima dėti struktūrinio tinko, kai aplinkos ir 

paviršiaus tepmeretūra yra žemiau + 5°C, kitu atveju galimas produkto sušaldymas. 
 
Gamintojas: Strikolith B.V. T: +31 (0)162-514750 | Freephone (NL) 0800 - 7874565 | F: +31 (0)162-510426, Lissenveld 9-13 | Postbus 52 

| 4940 AB Raamsdonksveer, Netherlands (Olandija) 
 
 

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis 

medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti 

atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti 

įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. 

Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda, 

mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com 
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