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kaina, EUR
STRUKTŪRINIAI TINKAI

PRO.REIBER 
(lietutis)             

PRO.KRATZ 
(saman ėlė)  

Struktūrinis akrilinis tinkas su silikono priedais išorės ir vidaus
darbams.Geriausiai tinka putų polistirolu šiltintų fasadų tinkavimui.
Lauko ir vidaus darbams. Frakcijos dydis: 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm;
2,5mm; 3,0mm. Sąnaudos: 1,6kg-4,0kg/kv.m (priklausomai nuo
frakcijos dydžio). Spalva: balta, galimi įvairūs atspalviai.

25kg 30,41

PRO.REIBER 
(lietutis)             

PRO.KRATZ 
(saman ėlė)  

Struktūrinis silikoninis tinkas išorės ir vidaus darbams. Geriausiai
tinka šiltintų mineraline vata, taip pat senų, mineraliniu tinku tinkuotų,
fasadų tinkavimui. Lauko ir vidaus darbams. Frakcijos dydis: 1,0mm;
1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm.Sąnaudos: 1,6kg-4,0kg/kv.m
(priklausomai nuo frakcijos dydžio). Spalva: balta, galimi įvairūs
atspalviai.

25kg 36,78

EKO.REIBER  
(lietutis)                  

EKO.KRATZ 
(saman ėlė) 

Paruoštas naudojimui akrilinis struktūrinis tinkas vidaus darbams.
Sąnaudos: priklausomai nuo frakcijos dydžio 1,0mm – 1,8-2,1kg/m²
1,5mm – 2,3-2,6kg/m²; 2,0mm – 3,1-3,4kg/m²; 2,5mm – 3,3-3,7kg/m²;
3,0mm – 4,6-5,0kg/m². Spalva: balta, galimi įvairūs atspalviai.

17kg 16,22

MOZAIKA - M
Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 4,1 - 4,5kg/kv.m.

12,5kg 24,69

MOZAIKA - SM
Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 1,8 -2,2kg/kv.m.

12,5kg 27,16

MOZAIKA - M                         
su 2% blizgu čio

Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 4,1 - 4,5kg/kv.m.

12,5kg 27,59

MOZAIKA - SM                        
su 2% blizgu čio

Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 1,8 -2,2kg/kv.m.

12,5kg 30,06

MOZAIKA - M                         
su 4% blizgu čio

Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 4,1 - 4,5kg/kv.m.

12,5kg 30,48

MOZAIKA - SM                        
su 4% blizgu čio

Paruoštas naudojimui akrilinis mozaikinis tinkas, gerai sukimbantis su
paviršiumi, plastiškas, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui.
Sąnaudos: 1,8 -2,2kg/kv.m.

12,5kg 32,95
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