Dane techniczne

25 KG

Kolor: według wzornika Canadia
Struktura tynku: kamyczkowy
Grubość ziarna oraz zużycie: 0,8-1,2mm 3,5 do 4kg/m2
Okres przydatności do stosowania: 12 m-cy nie doprowadzając tynku
do przemrożenia, zachowując temperaturę przechowywania min. +5 °C
Rodzaj podłoża: Podłoża betonowe, tynki cementowe
i cementowo-wapienne, podkładowe tynki mineralne

SPOSÓB UŻYCIA

Canadia Termisol Mozaika to gotowy do użycia dekoracyjny tynk na bazie
żywicy akrylowej zawierający barwione polimerami kruszywo kwarcowe.
Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Charakteryzuje się dużą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne. Zawiera biocydy zabezpieczające go przed
rozwojem grzybów i glonów. Polecany jest w miejsca szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia, takie jak: klatki schodowe, hole, cokoły
budynków. Dodatkowo tynk posiada zdolność mostkowania drobnych rys
i pęknięć. Dzięki barwionemu kruszywu jest dostępny w wielu kolorach ze
wzornika lub uzyskanych na indywidualne zamówienie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, równe, trwałe, dobrze związane, bez rys i spękań, odizolowane od wilgoci. Nierówności
należy wyrównać przez szpachlowanie zaprawą klejącą. Przed nakładaniem tynków krzemianowych, barwionych,
podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym Canadia Termisol Grunt. Zagruntowanie zapewnia równomierność wysychania, wzmocnienie wiązania, a w przypadku kolorowych zabrudzeń przed efektem „prześwitywania” podłoża przy zacieraniu struktury.
GRUNTOWANIE
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże, należy zagruntować gruntem barwionym. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku
o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego Canadia Termisol Grunt podbarwionego pod kolor tynku.
OBRÓBKA
NIE ROZCIEŃCZAĆ PRODUKTU! Wymieszać zawartość pojemnika, aby uzyskać konsystencję do nakładania pacą.
Nakładać na ścianę pacą z nierdzewnej stali, w końcowej obróbce przetrzeć gładką packą metalową. Temperatura
nakładania od 10 do 25 °C i unikać aplikacji tynku na powierzchnie ścian, podczas występowania mgły atmosferycznej.

WŁAŚCIWOŚCI
✓tynk klasy premium ✓naturalny kamień ✓wysokie walory dekoracyjne ✓jednokomponentowy ✓gotowy do użycia
✓odporny na warunki atmosferyczne ✓odporny na szorowanie ✓barwiony polimerami ✓łatwy do utrzymania w
czystości ✓maskujący drobne rysy i pęknięcia ✓odporny na uszkodzenia mechaniczne ✓trwale elastyczny

ZALECENIA
Nie mieszać z innymi tynkami. Chronić przed przemrożeniem. Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Narzędzie robocze po pracy niezwłocznie umyć wodą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyj dużą ilością bieżącej wody.
W przypadki połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Tynk przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy
pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu,
na skórę lub odzież.
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