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DEKORACYJNE MASY TYNKARSKIE

DEKORACYJNY TYNK
MOZAIKOWY
Zastosowanie:
Służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz
budynków. Przeznaczony do dekoracyjnego wykańczania powierzchni ścian w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu (np.:
klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej) oraz elementów
architektonicznych na elewacjach (np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp.).
Przygotowanie podłoża:
Tynk mozaikowy można stosować na każdym czystym, mocnym, równym i suchym podłożu z betonu, tynków tradycyjnych,
tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. W razie potrzeby podłoże należy wyrównać. Nowe tynki cementowo-wapienne
mogą być pokrywane po minimum 14 dniach. Tynki i elementy gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i zaimpregnowane.
Podłoże należy zagruntować preparatem Gruntex Putzgrund - farba podkładowa. Zaleca się dobranie koloru gruntu pod
najciemniejszy kamień w masie tynkarskiej.
Nakładanie:
Nakładanie rozpocząć po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego. Przed nałożeniem tynku masę dokładnie wymieszać
mieszadłem na wolnych obrotach. Tynk nanosić nierdzewną packą stalową równomiernie warstwą o grubości zapewniającej
całkowite zakrycie podłoża. Warstwę starannie wygładzić w jednym kierunku. Powierzchnie należy wykonywać w całości bez
przerw tzn. mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz w początkowym okresie wysychania należy wyeliminować
oddziaływanie silnego nasłonecznienia, wiatru i deszczu na tynkowaną ścianę. Wyprawa wysycha w ciągu 4-10 dni, w tym
czasie należy ją chronić przed bezpośrednimi opadami. Narzędzia natychmiast po użyciu myć ciepłą wodą. Podczas nakładania
i w czasie wysychania materiału temperatura nie może być niższa od + 5°C oraz wyższa niż +25°C. Nie mieszać z innymi,
podobnymi materiałami.
Zużycie:
(w zależności od grubości warstwy).
1,0mm -ok. 3,0 kg/m2
1,6mm -ok. 4,5 kg/m2
Dokładne zużycie określić za pomocą prób. Zużycia podano dla jednej warstwy. Najlepszy efekt dla tynku o granulacji 1 mm
uzyskuje się poprzez nałożenie go na podwójnągrubość ziarna.
Usuwanie odpadów:
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki lub Kartą Informacyjną. Usuwanie
pozostałości zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Składowanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą do 12 miesięcy od daty
produkcji. Chronić przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem!
Wskazówki bezpieczeństwa:
S2 - Przechowywać niedostępne dla dzieci. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Uwagi:
Przed aplikacją należy zapoznać się z kartą techniczną!
W warunkach dużej wilgotności dopuszcza się występowanie jaśniejszego, ustępującego nalotu. W przypadku podciągania
kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Podczas silnego nasłonecznienia elewacji, szczególnie przy ścianach
południowych jak i przy ciemnych melanżach, tynk mozaikowy daje wrażenie lepkości. Jest to zjawisko prawidłowe i nie ma
żadnego wpływu na jakość i trwałość produktu. Tynk mozaikowy Dekorex jest produkowany w oparciu o kruszywo naturalne,
które charakteryzuję się nieregularnością barwy i z tego powodu tynk może nieznacznie różnić od wzorca. Ze względu na
grubość kruszywa melanże o granulacji 1,6 i 1,0 mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie. Dopuszcza się występowanie
jaśniejszych i ciemniejszych wtrąceń w masie tynkarskiej co nie jest jego wadą. Jedną powierzchnię należy wykonać w jednym
cyklu z jednej partii tynku dekoracyjnego!
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