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nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia 

będzie widoczne. Czas wysychania tynku zależy od podłoża, 

temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi od

ok. 12 do 48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotność 

powietrza wydłużają czas schnięcia tynku nawet o kilka dni. 

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania 

prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Wiadra  25 kg

Uwaga
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża 
+5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności 
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić 
szybsze lub wolniejsze schnięcie preparatu. Chronić przed dostępem 
dzieci. Unikać narzędzi i wody zanieczyszczonej rdzą. Zabrudzenia 
zmyć wodą, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Chronić skórę i oczy, w przypadku podrażnienia płukać wodą,
a następnie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie
Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed 
działaniami promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Transport i magazynowanie: temperatura pow. +5°C.

Opakowania:

Dane techniczne:

Sposób nanoszenia tynku mozaikowego:

Czas schnięcia

Okres gwarancji:

Zużycie tynku mozaikowego: (wiadro 25 kg)

Temperatura stosowania

Paca ze stali nierdzewnej

Od 12 do 48 godzin (może ulec wydłużeniu)

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej

na opakowaniu

+5°C do +25°C

- granulacja 1,0-1,6

- granulacja 0,8-1,2

- granulacja 0,2-0,8

2  5,5 m
2  7,0 m
2 16 m

Charakterystyka:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

- na wszystkie rodzaje podłoży budowlanych

- o bardzo dobrej przyczepności

- w szerokiej gamie kolorów

- gotowy do użycia

Zastosowanie:

Tynk mozaikowy TM 18 przeznaczony jest do ręcznego wykonania 

powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków 

w szczególności na cokoły, podpórki, ściany balkonowe itp. Tynk 

charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, 

czyszczenie i ścieranie. Można go zastosować na wszystkich równych 

podłożach mineralnych tj. beton, tynki cementowo-wapienne, 

cementowe płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na 

warstwach zbrojnych w systemach dociepleń budynków.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone 

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 

kredowej, wapiennej, olejowej i emulsyjnej. Nierówności i ubytki 

uzupełnić. Na 24 godziny przed tynkowaniem, bez względu na 

rodzaj podłoża należy zagruntować powierzchnię preparatem 

gruntującym T01 z piaskiem.

Wykonanie/Sposób użycia:

Bezpośrednio przed zastosowaniem dobrze wymieszać zawartość 

opakowania. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy 

naciągnąć tynk mozaikowy TM 18 warstwą o grubości ziarna 

kruszywa i wygładzić mokry tynk, stale w tym samym kierunku 

przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej 

faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego 

zagładzania może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru 

na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysychania 

tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru  i deszczu oraz zbyt niską i 

wysoką temperaturą. Materiały należy nakładać metodą „mokre na 

mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprócz podanych zaleceń prace wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby zastosowania.

Uwaga:

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed 
ponownym użyciem.
P501 Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami 
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi

Zalecenia
Karta techniczna określa zakres stosowania preparatu i zalecany 
sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent preparatu nie ma wpływu na warunki i sposób jego 
użycia. 

Klasyfikacja bezpieczeństwa:
mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu[nr WE 247-500-
7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Dokumentacja techniczna:
- karta charakterystyki 
- atest higieniczny PZH

KARTA TECHNICZNA

CHEMIS s.c.
41-608 Świętochłowice

ul. Świętokrzyska 16/7
tel.fax (34)-314-32-44

www.chemis.infoTYNK MOZAIKOWY TM 18


