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MOZAIKZONE POLSTYR – tynk mozaikowy
Karta techniczna produktu

Producent
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Zastosowanie
MOZAIKZONE POLSTYR - tynk mozaikowy jest częścią systemu POLSTYR. Służy do
wykonywania wysoce odpornych powłok ochronno-dekoracyjnych do zastosowań zewnętrznych i
wewnętrznych, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania.
Produkt łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Tynk zalecany przy systemie ociepleń POLSTYR do
wykonywania powłok zwłaszcza w strefach cokołowych, murach oporowych, elementach
ogrodzeń, strefach przyziemia. Spoiwem w tynku mozaikowym jest transparentna żywica,
natomiast wypełniaczem jest kolorowe kruszywo kwarcowe. Materiał przeznaczony jest do
nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Dostępny w
kolorze wg palety barw Polstyr lub innych wybranych.

Przygotowanie podłoża
Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność
(tłuszcz, pył, kurz, resztki farb, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Tynk mozaikowy,
MOZAIKZONE POLSTYR należy nakładać na warstwę zbrojoną wykonaną zaprawą klejącą POLSTYR
S1 i zagruntowaną preparatem POLSTYR PRIMAZONE A. Tynk należy nakładać po całkowitym
związaniu gruntu z podłożem, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia gruntowania (w
niekorzystnych warunkach czas ten może się wydłużyć.

Sposób użycia
Tynk ma konsystencję gotową do nakładania. Przed nakładaniem na ścianę masę należy wymieszać
wolnoobrotowym mieszadłem nie dopuszczając do spienienia zawartości. Zbyt długie i intensywne
mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa. W razie konieczności można dodać (nie
więcej niż) 100 ml czystej wody i ponownie przemieszać. Tynk nakładać na ścianę na grubość
ziarna pacą ze stali nierdzewnej, a następnie wyrównać delikatnie dociskając pacę do podłoża, aż do
uzyskania jednorodnej powłoki na całym obszarze. Należy nakładać produkt na powierzchni
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ograniczonej elementami architektonicznymi (narożniki, rynny itp.) w jednym ciągu roboczym,
tzw. metodą „mokre na mokre” i unikać łączenia pól roboczych po wyschnięciu jednego z nich. Nie
stosować w temperaturze poniżej +5ºC (temp. obiektu). Nie moczyć ściany przed gruntowaniem.
Nie skrapiać tynku wodą. Nie zacierać. Czas wysychania tynku zależnie od rodzaju podłoża,
usytuowania obiektu, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi 24 – 72 godzin.

Zużycie
Ziarno / Zużycie:
1,5 mm / około 3 kg/m2

Opakowania
Wiadro z tworzywa sztucznego, 15 kg

Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych
opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć.
Czas składowania: 24 miesięcy od daty produkcji.
Chronić przed mrozem oraz składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim
nasłonecznieniu. Składowanie materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces
wiązania wyrobu.

UWAGA
Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr) poprzez zastosowanie siatek
ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi dodatkami, żywicami, tynkami,
barwnikami lub spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk mozaikowy MOZAIKZONE POLSTYR ma
mleczną barwę, która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w
czasie intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego
wyschnięcia powierzchni. Nie stanowi to jednak wady produktu. Należy unikać stosowania tynku
MOZAIKZONE POSTYR w miejscach narażonych na długotrwałe zawilgocenie (np. na
powierzchniach poziomych) oraz na elementach nie mających odpowiedniej poziomej izolacji
przeciwwilgociowej (występowanie podciągania kapilarnego).
W trakcie aplikacji oraz po zakończeniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
optymalną wentylację do momentu zaniku zapachu.
Nie nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt
szybkim przesychaniem. W czasie wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i
otoczenia powinna wynosić od +5ºC do +25ºC, a wilgotność względna powietrza nie powinna
przekraczać 80%.
Należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej.
Nie pozostawiać otwartego opakowania. Po otwarciu zużyć jak najszybciej. Nie używać brudnych
lub zardzewiałych narzędzi.
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Dalsze informacje
Wyrób posiada następujące dokumenty odniesienia:
- krajowa ocena techniczna nr ICiMB-KOT-2017/0015 wydanie 1,
- krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 01/SP/2018,
- krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr AC 158-UWB-Z1264.
Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki
jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez
fachowo przygotowanych wykonawców. Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je
traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym
zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie
deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. W przypadku połączenia z
wyrobami innych Producentów, firma POLSTYR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość
produktu. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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