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- Do wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Do każdego rodzaju farb i tynków
- Dodatek subtelnie połyskujących płatków
- Naturalna kompozycja minaralna 
- Łatwa natryskowa aplikacja
- Pozwala na uzyskanie ekskluzywnych powłok z optycznymi refleksami 

WŁAŚCIWOŚCI
KAMENTALIK to wyselekcjonowany kamień z efektem metalicznego połysku charakteryzujący się doskonałymi właściwościami 
fizyko-chemicznymi. Produkt jest dodatkiem do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz elewacji nadając 
ścianom ekskluzywy połysk. 
 
ZASTOSOWANIE
KAMENTALIK służy do wykonania ozdobnych wypraw na tradycyjnych tynkach i farbach. Pozwala na uzyskiwanie różnorodnych 
trwałych efektów dekoracyjnych z optycznymi refleksami. Stanowi idealne wyróżnienie każdej architektury. Doskonale nadaje się na 
odnowienie elewacji, a w nasłonecznionych miejscach ścian pozwalaja uzyskać intrygujący efekt gry świateł. Ciekawie prezentuje się 
na cokołach, murowanych balustradach, kolumnach czy wokół ościeży okiennych i drzwi pozwoli podkreślić w wyjątkowy sposób 
elementy architektoniczne bryły budynku lub zupełnie zmienić jego styl. Efekt metaliczny produktu daje projektantom nowe 
możliwości kształtowania nowoczesnych przestrzeni o niekonwencjonalnym wyglądzie. Błyszczące powierzchnie całych ścian lub 
odrębne akcenty zdobnicze w formie figur geometrycznych nadadzą ekskluzywnego blasku nowoczesnym wnętrzom i elewacjom. 
Zalecany na mokre powłoki każdego rodzaju tynków i farb

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłożem może być każdy mokry tynk lub mokra farba. 
Przygotowanie produktu:
Produkt gotowy do użycia. 
Wykonanie:
KAMENTALIK należy naność natryskowo na mokry tynk lub mokrą farbę. KAMENTALIK nakładać w sposób ciągły bądź punktowo za 
pomocą urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3,5 atm i średnicy dyszy 3mm. 
 
ZUŻYCIE
Średnie zużycie masy zależy od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy, stopnia nierówności podłoża i 
wynosi 0,15-0,25 kg/m2.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić 
przed dziećmi. 

DANE TECHNICZNE
Dostepne opakowania:    1kg, 3kg, 5kg, 10kg
Kolor:     133, 138, 139, 142, 154
Zużycie:     0,15-0,25 kg/m2

Temperatura podłoża:   +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia:   +5°C do +25°C

PRODUCENT
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

KAMENTALIK
Kamień z miką imitującą granit

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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