
SKAŁA TYCHY   |   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Towarowa 23  |  43-100 Tychy  |  tel. 32 326 43 12  |  fax 32 326 43 13   |   biuro@skala.com.pl  |  www.skala.com.pl  |        SKAŁA Tychy

- UŁATWIA APLIKACJĘ TYNKU MOZAIKOWEGO
- DO STOSOWANIA W ZASTEPSTWIE WODY
- NIE ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI TYNKU

WŁAŚCIWOŚCI
Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych jest dodatkiem   produkowanym na bazie żywicy akrylowej i dodatków uszlachetniajacych. 
Dodawany jest do tynków mozaikowych w celu poprawy aplikacj, bez utraty parametrów wytrzymałościowych.
Rozcieńczalnik do tynków mozaikowych polecany jest jako dodatek do tynków DEKOREX, SKAŁA TK oraz POWERTHERM TM.  
Rozcieńczalnik stosowany jest w zastępstwie wody. 

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie produktu:
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. 
Sposób użycia:
Rozcieńczalnik dodać do gotowego tynku w ilości od 0,125 l do 0,25 l na 25kg. Dokładną ilość należy dobrać doświadczalnie w zależności 
od stosowanego kamienia w tynku mozaikowym. Do każdego wiaderka dodać tą samą ilość rozcieńczalnika.
Przechowywanie:
Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, dodatniej temperaturze 
w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Zawartość LZO: poniżej 30g/l. (Dyrektywa 2004/42/CE) 

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

ROZCIEŃCZALNIK
Do tynków mozaikowych

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodo-
wego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Producent nie ponosi odpowie-
dzialności za nieprawidłowe użycie materiału i  zaistniałe z  tego powodu szkody. Wszelka ingerencja w  skład produktu jest 
niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych 
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady 
technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne. 
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