MOZATYNK-S 051
Мозаїчна штукатурка

Сфера застосування:

Продукт готовий до використання після змішування інгредієнтів у рекомендованих
пропорціях: База I (в’яжуче) 4кг. База II (кольоровий наповнювач) 4 упаковки по 3 кг. Також
можливе додавання Бази III (слюда) 0,25 кг. Мозаїчна штукатурка призначена для ручного
виконання тонкошарових декоративних фактурних покриттів цокольної частини будівель,
балконних балюстрад, коридорів, виставкових приміщень. Наноситься на на рівний і стійкий
шар мінеральних традиційних штукатурок, на гіпсокартонні і гіпсоволокнисті плити, а також
на армований шар у системах утеплення зовнішніх стін будинків ТМ KREISEL.

Властивості:

•
•
•
•
•

стійка до УФ-випромінювання
водонепроникна
висока механічна міцність
морозостійка
гідрофобна

Спосіб застосування:

Технічні характеристики:
Штрих-код

5907418011213

Упаковка
Об‘єм упаковки

4 кг

Кількість на палеті

48 шт/пал.

Час висихання

з 12 до 48 год

Границя міцності на стиск

≥ 0,3 МПа

Склад:

• дисперсія акрилового полімеру
• пофарбована мінеральна крихта
• Модифікуючі добавки

Основа:

Слід усунути ознаки біологічного пошкодженя.

Підготовка поверхні:

Вапняно-цементна шткатурка: 330 Кварцгрунт акриловий
Гіпсова штукатурка: 330 Кварцгрунт акриловий
Армуючий шар в системах теплоізоляції: 330 Кварцгрунт акриловий
Бетон,залізобетон: 330 Кварцгрунт акриловий
Гіпсокартон: 330 Кварцгрунт акриловий

Приготування продукту:

Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню.

Спосіб застосування:

Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.
Рекомендується використовувати плити риштування
Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвілі,
водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

До уваги виконавців:

Використовуйте продукти тільки з однієї виробничої партії.
Виконуйте роботи на заданій ділянці безперервно, використовуючи метод «мокре по
мокрому», щоб уникнути видимих з’єднувальних елементів.

попередження про
небезпеку:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки
відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не
несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання.
Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання.Продукт повинен використовуватися
відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі
шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та
зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.
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MOZATYNK-S 051
Мозаїчна штукатурка

Зберігання:

Компанія групи FIXIT
Технічний опис (ТО) Stand 07.02.2022

До 12 місяців від дати виготовлення в герметичній упаковці при температурі від +5°C до
+25°C, подалі від джерел тепла та холоду.
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