KARTA TECHNICZNA 008/2015
TYNK MOZAIKOWY
· wysokie walory dekoracyjne
· wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
· odporny na czynniki atmosferyczne
· łatwy w nakładaniu i obróbce
PRODUKT
Dekoracyjny tynk mozaikowy opiera się na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i
powierzchni. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Odporny na
działanie warunków atmosferycznych. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Dostępny w 24 kolorach, wg
palety barw Sicher Bautechnik.
ZASTOSOWANIE
Przeznaczony zarówno na zewnątrz jak i do wnętrz. Tynk polecany do pomieszczeń o dużym natężeniu
ruchu: korytarze, klatki schodowe, przedpokoje oraz na elewacje (cokoły, gzymsy). Tynk można nakładać na
wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności. Luźne, niezwiązane
z podłożem warstwy trzeba usunąć. W przypadku nieznacznych nierówności ok. 5 mm podłoże
wyrównać Stiro X40, następnie zagruntować Masą Podkładową Sicher Bauetchnik Stiro G.
OBRÓBKA
Tynk jest gotowy do nakładania na wszelkie trwałe i gładkie podłoża. Przed nakładaniem na ścianę masę
należy wymieszać ręcznie (kielnią) lub w mieszalniku, używać mieszadeł mechanicznych. Nie dopuścić do
powstawania piany. Tynk nakładać na ścianę na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Należy unikać
nierówności i zagłębień, co negatywnie wpływa na estetykę i trwałość gotowej powierzchni. Nie zacierać.
Bezpośrednio po nałożeniu narzędzia umyć wodą.
WYSYCHANIE
Świeżo nałożoną powierzchnię tynku należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zbyt
szybkim wyschnięciem, silnym wiatrem, dużym nasłonecznieniem) aż do całkowitego utwardzenia.
Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Przy temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24
godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po
otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Uwaga! W przypadku barwienia koloru na kolor z palety Sicher Bautechnik należy zwrócić uwagę na
zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach. Zaleca się, aby co najmniej
na jednej elewacji lub na każdej wyodrębnionej powierzchni używać masy z jednej serii produkcyjnej.
Optymalna temperatura stosowania +5°C do +25°C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może
wpływać negatywnie na właściwości produktu.
SKŁADOWANIE
Tynk Mozaikowy Sicher Bautechnik dostępny jest w jednorazowych plastikowych opakowaniach o
pojemności 25 kg. Produkt przechowywać w miejscu chłodnym i zacienionym, chronić przed mrozem, na
paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Resztki
produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż
3 miesiące. Opakowanie po dokładnym opróżnieniu można traktować jak odpady gospodarcze. Czas
składowania 24 miesiące – zalecane zużycie 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE
Temp. użytkowania: +5oC do +25oC
Uziarnienie: ziarno 1,8 mm
Zużycie: 3,5 ÷ 4,0 kg/m2
Czas całkowitego wysychania: po 24 godz. przy temp. 20o C i wilgotności powietrza ok. 65%
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je obficie
czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć ją wodą. Zaleca się używanie
rękawic i odzieży ochronnej.
OPAKOWANIA
Jednostkowe: worki papierowe 25 kg
Zbiorcze: paleta 24 szt x 25 kg = 6600 kg
WYRÓB ZGODNY Z PN-EN 15824:2009
Sicher Bautechnik Sp. z o. o. odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego
przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z
najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz
przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym
Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.
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