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1. Symbol PKWiU:

24.30.22-60.39

2. Kolorystyka:

wg wzorca

3. Charakterystyka:

Tynki mozaikowe nazywane często kamyczkowymi są przeznaczone
do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz
budynków. Jest to mieszanina kolorowych wypełniaczy kwarcowych
i transparentnego spoiwa. Tynki mozaikowe są produktem wydajnym,
bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Tworzą powłokę przepuszczalną
dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Tynki
charakteryzują się wysoką trwałością, elastycznością, odpornością
na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Wysoka zawartość czystego
polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju
uszkodzenia. Tynki nakłada się na podłoże zagruntowane farbą
„NOWOPLAST” produkcji „NOFAR”. Wyrób gotowy do użycia.
NIE ROZCIEŃCZAĆ!

4. Przeznaczenie:

NOWTYNK MP służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak:
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowokartonowe, drewnopochodne i na warstwach zbrojonych w systemach
dociepleń budynków. Przeznaczone są w szczególności na cokoły,
podmurówki, ściany balkonowe i tym podobne inne ozdobne fragmenty
elewacji. Bardzo często używa się ich do wykańczania powierzchni
ogrodzeń betonowych. Stosowany w budownictwie wewnątrz
i/lub zewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym
w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo – wychowawczych
i innych.

5. Własności wyrobu:






gęstość wyrobu, [g/cm3]
czas przesychania w temp.+20C i wilgotności względnej
powietrza 60%, [min]
odporność na deszcz, min., [dni]
okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]
odporność na mlecznienie

6. Stosowanie:
 podłoże:

ok. 1,70
ok. 60
ok. 1
12

NOWTYNK MP może być stosowany na wszystkich równych,
nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających
przyczepność (np. skruszone i słabe elementy podłoża, tłuszcz, pył)
podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne
i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków.
Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać
i naprawić. NOWTYNK MP należy stosować na wyschnięte podłoża
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zagruntowane farbą podkładową pod tynki cienkopowłokowe
„NOWOPLAST” firmy „NOFAR” w kolorze zbliżonym do koloru
tynku.
 metody nakładania:

Przed użyciem tynk ręcznie wymieszać. Równomiernie nanosić
na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
pacy. Nie skrapiać tynku wodą! Nie nakładać tynku podczas
opadów atmosferycznych! Nie nakładać tynku przy temperaturze
poniżej +5°C i powyżej +25°C! Nie nakładać tynku na ściany silnie
nasłonecznione! Nowo wykonane wyprawy tynkarskie należy chronić
przed opadami atmosferycznymi, mrozem, przed zbyt szybkim
przesychaniem do czasu pełnego wyschnięcia (czas pełnego
wyschnięcia uzależniony jest od wilgotności powietrza). Zaleca się
zabezpieczenie
rusztowań
siatkami
osłonowymi
w
celu
zminimalizowania
niekorzystnie
oddziałujących
czynników
zewnętrznych.

7. Rozcieńczalnik do mycia aparatury:

woda

8. Warunki stosowania :
o
o

 temperatura podłoża nie niższa niż + 5 C i nie wyższa niż 25 C,
o
o

 temperatura otoczenia nie niższa niż + 5 C i nie wyższa niż 25 C,

 wilgotność względna powietrza poniżej 80%

Pełne parametry eksploatacyjne uzyskuje się po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej.
9. Zużycie wyrobu:

wydajność teoretyczna wynosi około 3 - 4 kg tynku na 1m2

10. Warunki BHP i P.POŻ.: Produkt niepalny. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
11. Przechowywanie, transport:

Temperatura + 5 ÷ 30 °C, miejsca osłonięte przed opadami
atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone
z dala od źródeł ciepła. Chronić przez mrozem. Produkt
przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH
Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent :

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy " NOFAR"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
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