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Šilumą – garsą izoliuojantys tinkai

ŠILUMOS – GARSO IZOLIACIJA - Tinkai

DIATHONITE λ 0.037
Ekologiškas šilumą ir garsą izoliuojantis, kvėpuojantis tinkas

IŠEIGA 
kg/m

2
 2.6 (±10%) 1 cm storiui.

SPALVA 

Šviesiai pilka. 

NAUDOJIMAS 
Paruoštas tinkas vidaus ir lauko šilumos 
izoliacijai, garso izoliacijai ir drėgmės 
sugėrimui. Panaikina šalčio tiltus ir pelėsio 
atsiradimą dėl drėgmės, užtikrindamas 
gyvenamųjų patalpų komfortą. Be to, 
Diathonite® λ 0.037 yra visiškai natūralios 
sudėties, idealiai tinka ten, kur reikalingos 
ekologiškos medžiagos. 

PAKUOTĖ
15 kg (33 lb) popierinis maišas. 
Paletė: n° 60 maišų. 

SAUGOJIMAS 
Laikyti originalioje sandariai uždarytoje 
pakuotėje, saugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių, vandens, šalčio ne žemesnėje kaip 
5°C / 41°F temperatūroje. 
Garantinis laikas: 12 mėnesių. 

Paruoštas tinkas, sustiprintas kamščio granulėmis (grūdelių dydis 0 - 3 mm – 0 - 0.12 in), su moliu,  pemza, 
diatomito miltais ir natūraliomis hidraulinėmis kalkėmis NHL 5. Natūralus junginys, gerai kvėpuojantis, 
paruoštas naudojimui, eksterjero termoizoliacijai ir vidaus bei išorės sienų išsausinimui. Tai vienintelis 
produktas, kuriame suderintos kamščio ir vulkano pemzos šilumos izoliacinės savybės. Produktas pasižymi 
geromis atsparumo ugniai savybėmis, jis yra perdirbamas kaip inertiška medžiaga. Dėl tinko porėtumo ir jo 
sudėtyje esančių kalkių, jis ypač gerai kvėpuoja, yra bakteriostatinis ir antipelėsinis. 

PRIVALUMAI
• Šilumos ir šalčio izoliacija (užtikrina šilumos vėlavimo

dinaminius parametrus iki 12 val, priklausomai nuo sienos 
charakteristikos).

• Gero kvėpavimo dėka, apsaugo nuo pelėsių ir kondensato.
• Sugeria ir pašalina drėgmės perteklių.
• Idealus istorinių pastatų atnaujinimui.
• Užkonservuoja ir apsaugo mūrą.
• Pagerina akustinį komfortą (sugeria garsą).
• Ekologiškas.
• Greitas ir lengvas sistemos įrengimas (plytų šiluma +

termotinkas).
• Labai greitas padengimas

(tinkavimo mašina).
• Pagaminta su natūraliomos hidraulinėmis kalkėmis NHL 5

(EN D-1).
• Didelis atsparumas gniuždymui.
• Galima naudoti ant seno tinko.
• Atsparumas ugniai: klasė A1.
• Besiūlė izoliacija.

Diasen srl  
Zona Industriale Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA 

17 
EN 998-1 

Specification for mortar for masonry - Part 1: Mortar for 
internal and external plaster 

Šiluminis laidumas:           λ=0.037 W/mK (kategorija T1) 
Atsparumas gniuždymui:  2.8 N/mm

2
 
 
(kategorija CS II)

Atsparumas ugniai:           klasė A1 
Garų laidumas: µ=3 

Tankis:  250±15% kg/m
3 
(16.85±15% lb/ft

3
) 

Ilgaamžiškumas (šalčio-šilumos ciklai): analizė, remiantis 
galiojančiais teisės aktais vietoje, kur tinkas naudojamas. 
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Šilumą – garsą izoliuojantys tinkai 

DIATHONITE λ 0.037 
Ekologiškas šilumą ir garsą izoliuojantis, kvėpuojantis tinkas 

Charakteristikos Mat.vnt. Normatyvai Rezultatai

Šiluminis laidumas (λ) 0.037 W/mK 
UNI EN 12667 
ASTM C518 

kategorija T1 

Šiluminė varža (R) 
storiui 1 cm

0.270 m
2
 K/W

UNI 10355 
ASTM C518 

- 

Specifinė šiluma (c) 

1000 

0.239 

J/kgK 

kcal/kg °C 

EN 1745 
EN 10456 

- 
- 

Vandens garų laidumo koeficientas µ = 3 - EN ISO 12572 
puikus
kvėpavimas 

Vandens kapiliarinis įgeriamumas 1,00 kg/m
2
 min

0,5 EN 
1015 - 18 

kategorija 
W0 

Atsparumas gniuždymui 2.8 N/mm² EN 1015-11 
categorija 

CS II 

Atsparumas lenkimui 1.0 N/mm
2 

EN 1015-11 - 

Porėtumas (išdžiūvusio) 71% - ISO 15901-1 - 

Porų bendras tūris 1372 mm
3
/g - - 

Atsparumas ugniai klasė A1 - EN 13501-1 - 

Techniniai duomenys 

Ypatybės Matav.vnt.

Išeiga 2.6 (±10%) kg/m
2 storiu 1 cm

kg/m
2 

Išvaizda milteliai - 

Spalva šviesiai pilka - 

Specifinis svoris 250 ± 15% kg/m
3 

Grūdelių dydis
0 – 3 mm 

Vandens/produkto santykis 
0.8 – 1 l/kg   

12 - 15 l/maišui (15 kg) 
l/kg 

Darbo temperatūra +5 /+30 °C 

Darbo laikas (UNI EN 1015-9 – metodas B) 40 min 

Džiūvimo laikas (T=20°C; R.H. 40%) 15 dienų 

Galiojimo laikas
12 mėn. originalioje pakuotėje, sausoje 

vietoje
mėn.

Pakuotė 15 kg popierinis maišas kg 

* Aukščiau pateikti duomenys gauti, atlikus normatyvinius bandymus ir yra orientaciniai. Duomenys gali keistis, priklausomai nuo konkrečių statybos objekto sąlygų.

Reikšmė



3/5

DIATHONITE λ 0.037 
Ekologiškas šilumą ir garsą izoliuojantis, kvėpuojantis tinkas  

Glotniems tinko paviršiams naudokite Aquabond gruntą 
arba pašiurkštinkite paviršius. Šiurkštaus tinko 
paviršiaus gruntuoti nereikia, D  iathonite λ 0...037 ga lima dengti 
tiesiogiai. 

Plokštės 

Kamščio plokštes galima tiesiogiai padengti Diathonite λ 0.037. 
Įvairiais dažais dažytas plokštes rekomenduojama patikrinti, 
atliekant sukibimo bandymus arba naudoti  Aquabond gruntą. 
Užtikrinti, kad tarp plokščių nebūtų tarpų. 

Medis 

Diathonite λ 0.037 galima dengti tiesiai ant medinių paviršių. 
Jei medinis paviršius glotnus, gruntuokite gruntu Aquabond. 

MAIŠYMAS 

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir aplinkos 
sąlygų, rekomenduojama teisingai parinkti vandens 
kiekį mišinyje, siekiant užtikrinti gerą sukibimą. 
Nurodomas vandens kiekis yra tik orientacinis. 

• Jei maišymui naudojamas mikseris, 1 maišui (15 kg)
produkto įpilkite 12-15 l švaraus vandens.
Maišyti ne ilgiau kaip 3-4 minutes.

• Mišinys turi gautis purus.
• Nedėti jokių papildomų priedų.

PADENGIMAS      
Padengimas rankiniu būdu
1. 

PARUOŠIMAS 
Pagrindas turi būti visiškai išdžiūvęs ir tvirtas. 
Paviršius turi būti švarus, nebyrantis, be atšokusių 
dalių. Prieš darbą rekomenduojama apsaugoti 
langus, duris ir kitus elementus, apklijuojant 
apsaugine plėvele. 

Plytos 

Gruntuoti nebūtina, Diathonite λ 0..037 galima 
dengti tiesiai ant pagrindo.

Betonas
Jei betono p        aviršius pažeistas ar trapus, jį atnaujinti 
su Rebuild CLS (žiūr.tech.duomenų lapą). 

Metalines dalis galima padengti  Anticorrosive 2K  
Glotnus: gruntuoti Aquabond gruntu. 

Šiurkštus: gruntuoti nebūtina. 

Akytas betonas 
Diathonite λ 0.037 galima dengti tiesiai ant 
negruntuoto pagrindo.  

Mūras 
Jei būtina,  paviršių nuvalykite šepečiu ar aukšto 
slėgio vandens srove. Pažeistas mūro vietas 
suremontuokite.   
Jei yra druskų, padenkite Diathonite Regularization . 
Paviršiaus išlyginimui naudokite kalkinį skiedinį, 
siekiant išsaugoti mūro kvėpavimo savybes.  

Senas tinkas 

Įsitikinkite, kad senas tinkas tvirtas ir gerai laikosi ant 
pagrindo. Jei ne, rekomenduojama jį dalinai arba 
visai pašalinti.  
Jei yra druskų, pažeistą tinką pašalinkite ir 
gruntuokite Diathonite Regularization .
Įvairiais dažais dažytus tinkus rekomenduojama 
patikrinti, atliekant sukibimo bandymus arba naudoti 
Aquabond gruntą. 

Šilumą – garsą izoliuojantys tinkai 

Būtina sudrėkinti dengiamus paviršius, ypač vasaros
metu, saulės kaitinamas sienas. Jei paviršiai buvo
gruntuoti, drėkinti nebūtina.

2. Sumontuokite norimo storio sluoksniui gauti tinkavimo
žyminius. Žyminių tvirtinimui naudokite tinką 
Diathonite λ 0.037, galima naudoti metalinius ar
medinius ž yminius. Juos reikia pašalinti po paskutinio
sluoksnio padengimo.

3. Kampiniai profiliai dedami kaip ir žyminiai, bet kuriuo
atveju, prieš dedant  paskutinį sluoksnį.
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Šilumą – garsą izoliuojantys tinkai 

DIATHONITE λ 0.037 
Ekologiškas šilumą ir garsą izoliuojantis, kvėpuojantis tinkas  

5. Supilkite maišo turinį į tinkavimo mašinos bunkerį ir 
sureguliuokite  siurblio debeto matuoklę, pradedant 
nuo didžiausio vandens srauto ir jį mažinant, kol 
gausite tinkamiausią mišinio konsistenciją, 
užtikrinančią geriausią sukibimą su pagrindu.

6. Purškite Diathonite λ0.037 iš apačios į viršų.
7. Pirmą sluoksnį Diathonite λ 0.037, kaip pagrindą 

sekantiems sluoksniams, darykite ne storesnį kaip  
1 –1.5 cm. Sekančių sluoksnių storis turi neviršyti  
2.0 – 2.5 cm

8. Sekantys sluoksniai purškiami, kai prieš tai 
užneštas sluoksnis visiškai išdžiūsta ir vizualiai 
matomas spalvos pašviesėjimas (maždaug po  
12/24 valandų). Prieš dengiant kitą sluoksnį, 
pagrindą sudrėkinkite. 

9. Diathonite λ 0.037 purškite su keliomis 
pertraukomis. Priešingu atveju, įmerkite antgalį į 
vandenį, kad būtų išvengta gumulėlių susidarymo.

10.Daugiau kaip 6 cm storio sluoksnį rekomenduojama 
armuoti Polites 140 tinkleliu. Tinklelis turi būti 
paskandintas maždaug viduryje sluoksnio storio. 
Tinklelį, nepriklausomai nuo sluoksnio storio, reikia 
naudoti tinkuojant įvairias plokštes, medį, gipso 
kartoną ir kitus nestabilius paviršius.

11.Tinkuojant kolonas ir sijas, tinklelis sujungimo 
vietose turi persidengti mažiausiai 15 cm.

12.Lyginant tinką, nereikia labai spausti, kad išliktų jo 
porėtumas. Lyginimui vertikalia ir horizontalia 
kryptimis, naudokite lyginimo liniuotę.      

DŽIŪVIMAS 
Esant 20°C aplinkos temperatūrai ir santykiniam oro 
drėgnumui 40%, džiūvimas trunka 10 - 15 dienų. 
• Džiūvimo laikas gali žymiai keistis, priklausomai  

nuo aplinkos temperatūros ir santykinio oro 
drėgnumo .

• Jei Diathonite λ0.037 sluoksnis storesnis, džiūvimo 
laikas žymiai pailgės.

•  Saugokite Diathonite λ0.037 nuo šalčio, stipraus 
vėjo ir tiesioginių saulės spindulių.

• Jei apsaugoti nuo aukštesnės temperatūros, saulės 
ar stipraus vėjo neįmanoma, tinką būtina 2-3 kartus 
per dieną drėkinti. 

• Esant aukštesnei kaip 28°C temperatūrai, tinką 
drėkinti kas 2 val., kad neatsirastų įtrūkimai.     

4. Norėdami apsaugoti kampus daugiaaukštėje 
statyboje naudokite metalinius kampinius profilius. 
Norint išvengti šalčio tiltų, juos tvirtinkite su Diathonite 
λ 0.037.

5. Naudojant mentę padenkite pirmą 1,5 cm storio 
sluoksnį Diathonite λ 0.037.

6. Sekančius sluoksnius denkite ant visiškai 
išdžiūvusių, prieš tai užneštų, sluoksnių (maždaug po 
12/24 val). Sluoksnių skaičius priklauso nuo bendro 
reikiamo sluoksnio storio. Didžiausias kiekvieno 
sluoksnio storis max 2.0 cm.

7. Prieš kiekvieną naujo sluoksnio padengimą, 
pagrindą sudrėkinkite.

8. Daugiau kaip 6   c   m storio sluoksnį rekomenduojama 
armuoti Polites 140 tinkleliu. Tinklelis turi būti 
paskandintas maždaug viduryje sluoksnio storio. 
Tinklelį, nepriklausomai nuo sluoksnio storio, reikia 
naudoti tinkuojant įvairias plokštes, medį, gipso 
kartoną ir kitus nestabilius paviršius.

9. Tinkuojant kolonas ir sijas, tink lelis sujungimo 
vietose turi persidengti mažiausiai 1  5 cm.

10.Lyginant tinką, nereikia labai spausti, kad išliktų jo 
porėtumas. Lyginimui vertikalia ir horizontalia 
kryptimis, naudokite lyginimo liniuotę.  

Mašininis tinkavimas 
Diathonite λ 0.037  galima tinkuoti, naudojant tinkavimo 
mašiną, skirtą lengviems tinkams. 
Mašinos sureguliavimas priklauso nuo naudojamo 
kompresoriaus tipo .  
1.

2.

Būtina sudrėkinti dengiamus paviršius, ypač vasaros 
metu, saulės kaitinamas sienas. Jei paviršiai buvo 
gruntuoti, drėkinti nebūtina.
Sumontuokite norimo storio sluoksniui gauti 
tinkavimo žy    minius. Žyminių tvirtinimui naudokite 
tinką Diathonite λ 0.037, galima naudoti metalinius ar 
medinius žyminius. Juos reikia pašalinti po 
paskutinio sluoksnio padengimo.

3. Kampiniai profiliai dedami kaip ir žyminiai, bet kuriuo 
atveju, prieš dedant  paskutinį sluoksnį.

4. Norėdami apsaugoti kampus daugiaaukštėje 
statyboje naudokite metalinius kampinius profilius. 
Norint išvengti šalčio tiltų, juos tvirtinkite su 
Diathonite λ 0.037. 
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Šilumą – garsą 
izoliuojantys tinkai 

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) 
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 
diasen@diasen.com - www.diasen.com 

• Nedirbti, jei numatomas stiprus lietus ar šaltis, rūkas 
ar santykinis oro drėgnumas viršija 70%.

• Jei tinkuojamos lubos, naudokite tinkavimo mašiną. 
Nerekomenduojama tinkuoti rankiniu būdu.

• Jei tinkuojama viduje, būtina, kad sienų išoriniai 
paviršiai neįgertų vandens. Kitu atveju, išorinius sienų 
paviršius padenkite BKK arba BKK Eco.

• Sienų apsaugai naudokite skaidrius,  kvėpuojančius 
siloksano produktus, tokius, kaip BKK arba BKK Eco.    

ĮRANKIŲ VALYMAS 
Įrankius nuplaukite vandeniu, kol produkto likučiai 
nesukietėjo. 

SAUGA 
Dirbant laikytis instrukcijų, numatytų produkto saugos 
duomenų lape. Visada naudoti apsaugines pirštines ir 
respiratorių. 

• Jei tinkuojama vidaus patalpose, darbo ir džiūvimo 
metu reikia užtikrinti kuo geresnę ventiliaciją. 

Baigiamąjai tinko apdailai tiek viduje, tiek išorėje, 
galima naudoti sekančias dangas: Argacem HP 
(šiurkšti tekstūra, grūdelių dydis 0-0.9 mm), 
Argatherm (vidutinio šiurkštumo, grūdelių dydis 0-0.6 
mm) ir Argacem Ultrafine (glotni struktūra). 

Ant šių dangų išorėje galima naudoti Diathonite Cork 
Render, Acrilid Protect Coating arba kitą, 
kvėpuojančią, vandenį atstumiančią medžiagą.   
Viduje galima naudoti C.W.C. Stop Condense, 
Limepaint, Diathonite Cork Render arba 
kvėpuojančius dažus. 

REKOMENDACIJOS 

• Nedirbti, esant temperatūrai (tiek pagrindo, tiek 
aplinkos), žemesnei, kaip 5°C ir aukštesnei, kaip 
+30°C.

• Vasarą stengtis dirbti vėsesniu ryto, vakaro metu, 
vengiant saulės spindulių. 




