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Tynk mozaikowy HARD

 Charakterystyka:
Mozaikowy tynk dekoracyjny to wysokiej klasy  produkt wytwarzany na bazie dyspersji 
akrylowej oraz starannie dobranych, wysokiej jakości barwionych piasków kwarcowych. 
Tynk jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne i 
naprężenia termiczne, odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Odporność
na szorowanie pozwalana częste mycie bez ryzyka zniszczenia powłoki. 

Zastosowanie:
Tynk  mozaikowy  to  dekoracyjno-ochronna  masa  tynkarska  do  wykonywania
cienkowarstwowych  wypraw  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  na  typowe  podłoża
budowlane. Ze względu na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne szczególnie
polecana  na  cokoły,  gzymsy,  pilastry  oraz do  ozdobnego  wykańczania  ścian
wewnętrznych  w  pomieszczeniach  intensywnie  eksploatowanych  (  korytarze,  klatki
schodowe, poczekalnie) jak również lamperie.  Zastosowana wysokiej  jakości  dyspersja
akrylowa gwarantuje  bardzo dobrą przyczepność do podłoża, ochronę przed działaniem
czynników  atmosferycznych,  jednocześnie  zmniejszając  do  minimum  nasiąkliwość
podłoża. Tynk dostępny jest w  gamie kolorystycznej wg wzornika .
Uwaga: nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego  na powierzchniach poziomych na
zewnątrz budynku..

Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 80% wag. 
Gęstość:  ok. 1,80 g/cm3

Kolorystyka: wg. wzornika

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Tynk mozaikowy  nanosić na zagruntowaną powierzchnię środkiem gruntującym pod tynki
strukturalne HARD zabarwionym na kolor zbliżony do nakładanego tynku mozaikowego
(gruntować powierzchnię należy 24 godziny przed nałożeniem tynku).Podłoża budowlane
przed zagruntowaniem środkiem gruntującym pod tynki strukturalne HARD powinny być
czyste,  równe,  nośne,  odtłuszczone,  zwarte.  Luźne  ziarna  i  zanieczyszczenia  należy
usunąć w sposób mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. 
Wszelkie  nierówności  i  ubytki  należy  uzupełnić  zaprawą  wyrównującą.  W  przypadku
nowych tynków cementowych należy zachować czterotygodniowy okres sezonowania.  
Przygotowanie produktu
Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową 
z mieszadłem koszykowym. Produkt jest gotowy do użycia i nie wolno dodawać wody.
Nakładanie
Masę  tynkarską  należy  nałożyć  na  podłoże  za  pomocą  pacy  ze  stali  nierdzewnej,
równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie powierzchnię należy wygładzić pacą
do uzyskania jednolitej - gładkiej powierzchni. Zbyt mocne wygładzanie może doprowadzić
do powstania przetarć między ziarnami. Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność
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względna powietrza nie powinna przekraczać 65%, a temperatura powietrza, podłoża oraz
materiału powinna być w zakresie od +5 do +25 °C. Bezpośrednio po zakończeniu prac
narzędzia należy umyć wodą. 

W  celu  uniknięcia  śladów  połączeń  konieczne  jest  wykonanie  odrębnych  elementów
architektonicznych w  sposób ciągły,  w jednym cyklu roboczym  tzw. metodą mokre na
mokre. 

Wysychanie:
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności powietrza (ok. 65%) 
czas  wysychania  wyprawy  wynosi  około  12  godzin.  Całkowite  utwardzenie  wyprawy
tynkarskiej następuje po 48 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza
wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. Nowo nałożony 
tynk chronić przed opadami atmosferycznymi do jego całkowitego utwardzenia.
Zużycie:
Średnie zużycie tynku mozaikowego wynosi: 3,0-4,0 kg/m² przy granulacji 1,5 mm
Średnie zużycie tynku mozaikowego wynosi: 2,0-3,0 kg/m² przy granulacji 1,0 mm
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić 
oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie 
Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po tynku nie wylewać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w 
opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5  oC do +25 oC. 
Chronić  przed mrozem.
Opakowania:  25,0 kg
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.
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