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Tynki
mozaikowe

Tyn k d e ko rac y j n y t r wałość i or ygina l no ś ć
w y k ończe n ia
b ud ynku

MOZATYNK-S 050, MOZATYNK-S 051
Do stosowania w miejscach eksponowanych oraz narażonych na
uszkodzenia i zabrudzenia. Szczególnie polecany na strefy cokołowe budynków, elementy ogrodzeń, balustrad, a także jako lamperie
klatek schodowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej
takich jak: szkoły, przedszkola, urzędy oraz w budownictwie mieszkaniowym. Proponujemy tynk mozaikowy MOZATYNK-S 050 dostępny
w 78 gotowych melanżach kolorystycznych lub MOZATYNK-S 051 – produkt mieszany w miejscu zakupu. W tym rozwiązaniu dostępnych jest 12
kolorów kruszyw, z których można uzyskać prawie 500 kombinacji kolorystycznych.

Tynki mozaikowe są alternatywą do okładzin ściennych z płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, a także farb i tynków strukturalnych
oraz boazerii. Doskonała wytrzymałość na uderzenia i zadrapania oraz
odporność na niszczące działanie wody powoduje, że pokryta nim elewacja zachowuje swój nienaruszony wygląd przez wiele lat. Mają one
ciekawą kolorystykę i fakturę, a powierzchnia pokryta wyprawą mozaikową jest łatwa w utrzymaniu odpowiedniej czystości. Można ją zmywać
i szorować przy niezmiennej w czasie trwałości kolorystycznej oraz wysokiej odporności mechanicznej. W ostatnich latach jest coraz częściej
wykorzystywany do wykańczania pomieszczeń. Często mozaikowy tynk
dekoracyjny zastępuje tradycyjne płytki ceramiczne lub tynki, ponieważ
przewyższa je wytrzymałością i odpornością na uderzenia i zabrudzenia. Tynk mozaikowy z powodzeniem można stosować w salonach, kuchni i łazience, jak również w korytarzach i klatkach schodowych.

MOZATYNK-S 050
akrylowy tynk mozaikowy
• wodoodporna
• mrozoodporna
• wysoka przyczepność
• wysoka elastyczność
• wysoka odporność na UV
• odporność na czynniki atmosferyczne
• do ręcznego wykonywania dekoracyjnych,
pocienionych wypraw tynkarskich
• na zewnątrz pomieszczeń: do wykonywania
dekoracyjnych powierzchni cokołów, balustrad
balkonowych, elementów ogrodzeń
• do wewnątrz budynków: korytarze, klatki schodowe, wystawy
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach
podkładowych, płytach gipsowo-kartonowych
i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń na bazie styropianu

MOZATYNK-S 051
akrylowy tynk
mozaikowy mieszany
w miejscu zakupu
• mieszanie w miejscu zakupu
• wodoodporna
• mrozoodporna
• szybka dostępność produktu
• wysoka
przyczepność
i elastyczność
• wysoka odporność na UV
• odporność na czynniki atmosferyczne
• do ręcznego wykonywania dekoracyjnych,
pocienionych wypraw tynkarskich
• na zewnątrz pomieszczeń: do wykonywania
dekoracyjnych powierzchni cokołów, balustrad
balkonowych, elementów ogrodzeń
• do wewnątrz budynków: korytarze, klatki schodowe, wystawy
• na podłożach betonowych, mineralnych tynkach
podkładowych, płytach gipsowo-kartonowych
i gipsowo-włóknowych, na warstwie zbrojonej
w systemach ociepleń na bazie styropianu

